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Om publikationen
PSYKISK OHÄLSA OCH SUICID ÄR ALLVARLIGA FOLKHÄLSOPROBLEM. Enligt

World Health Organization (WHO) kommer psykisk ohälsa att stå för
den största sjukdomsbördan i världen redan år 2030. Förutom de stora
konsekvenserna för individen är kostnaderna för samhället betydande.
Därför behövs insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och
stärka det suicidpreventiva arbetet från aktörer på alla samhällsnivåer.
I den här rapporten ger vi en överblick över utvecklingen inom
området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra
aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska
suicid. Rapporten innehåller information från olika underlag, exempelvis
statistik från olika datakällor och inhämtat textunderlag från våra
samverkansparter såsom myndigheter, ideella organisationer och forskare.
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Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag att vara nationell
samordnande myndighet inom suicidprevention. Sedan 2018 ska
myndigheten även bygga upp och utveckla samordningen av det
nationella arbetet inom området psykisk hälsa.

Folkhälsomyndighetens
arbete med nationell
samordning

”

Folkhälsomyndigheten
ska utveckla
samverkan
mellan berörda
myndigheter
och aktörer.
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R 2008 BESLUTADE riksdagen om
ett nationellt handlingsprogram
för suicidprevention (prop.
2007/08:110). Handlingsprogrammet
utgår från en övergripande vision – att
ingen människa ska behöva hamna i en
så utsatt situation att den enda utvägen
upplevs vara suicid – och nio strategier
som vägleder det suicidpreventiva arbetet. Suicidprevention är också en viktig
del i den strategi inom området psykisk
hälsa, Fem fokusområden fem år
framåt, som regeringen antog 2015. Ett
övergripande syfte med strategin är att
skapa förutsättningar för ett långsiktigt
och strategiskt arbete, i syfte att främja
psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa
och förbättra vården och omsorgen för
de som drabbas av ohälsa. I strategin

lyfts fem områden som särskilt angelägna att utveckla, däribland främjande
och förebyggande insatser och insatser
som är riktade till särskilt utsatta
grupper. Inom ramen för strategin
har regeringen fattat beslut om flera
åtgärder som ska stärka arbetet med
frågor om psykisk hälsa och suicid.
Bland annat fördelar regeringen årligen
medel, via överenskommelser med
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), till utvecklingsarbete i regioner
och kommuner, och flera myndigheter
har fått uppdrag som har koppling till
psykisk hälsa eller suicidprevention.
Folkhälsomyndigheten har sedan
2015 i uppdrag att samordna det
suicidförebyggande arbetet på nationell
nivå. Detta uppdrag sammanfördes
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2018 med uppdraget att bygga upp och
utveckla samordningen inom området psykisk hälsa. I det nya uppdraget
ska Folkhälsomyndigheten utveckla
samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer, stödja kunskapsutveckling, genomföra utvecklingsarbete och
utveckla uppföljningen inom områdena
psykisk hälsa och suicidprevention. Vi
har delat upp arbetet i tre delar: samordning, kunskapsstöd och uppföljning.

Samordning stärker
arbetet på nationell nivå
Arbetet med att förbättra den psykiska
hälsan och minska suicid kräver förebyggande insatser från flera aktörer
inom olika samhällssektorer. En viktig

Folkhälsomyndigheten delar upp arbetet i tre delar:
samordning, kunskapsstöd och uppföljning.
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del av vårt uppdrag är därför att samverka med andra
myndigheter och intressenter på nationell nivå,
samordna det arbete som bedrivs och medverka
till att skapa förutsättningar hos berörda aktörer att
engagera sig i frågorna.
När det gäller området suicidprevention har Folkhälsomyndigheten sedan 2015 arbetat med att bygga
upp en struktur för samordning bestående av en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell
intressentgrupp. Under 2018 fortsatte Folkhälsomyndigheten, tillsammans med aktörer på nationell nivå,
samarbetet inom dessa grupperingar. Antalet aktörer
i den nationella samordningen omfattar ett trettiotal
myndigheter, ideella organisationer och forskare. Samordningsgrupperna träffades vid fyra tillfällen under
året, någon gång enskilt men oftast tillsammans, för
att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.
Diskussionerna handlade bland annat om kunskapsbehov och möjligheten att utveckla det nationella
handlingsprogrammet för suicidprevention, framför
8

allt genom att konkretisera de olika strategierna i programmet. Detta för att göra dem mer användbara i det
självmordsförebyggande arbetet på nationell, regional
och lokal nivå. Andra ämnen som togs upp inom
ramen för samordningen var vikten av olika typer
av utbildningsinsatser, för att öka olika professioners
kunskap inom området, men också för att bidra till att
minska stigma och tabu kring suicid.
Det finns också en strategisk samordning på nationell nivå som tillkom 2016 på initiativ av den nationella samordnaren för psykisk hälsa (S2015:09), den s.k.
basgruppen. I den gruppen har Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL träffats regelbundet under
året för att diskutera gemensamma prioriteringar och
utmaningar kopplade till arbetet inom psykisk hälsa
och suicidprevention (se sida 12). En annan plattform
för samordning inom området psykisk hälsa är den
arbetsgrupp med fokus på äldres psykiska hälsa som
finns etablerad inom ramen för Rådet för styrning
med kunskaps arbete. Arbetsgruppen, som leds av

Socialstyrelsen, där nio myndigheter ingår, har under 2018 drivit flera
delprojekt med fokus på äldres psykiska
ohälsa. Folkhälsomyndigheten har t.ex.
haft det övergripande ansvaret att driva
ett projekt om välfärdsteknik. Syftet
med projektet var att sammanställa
kunskap om hur välfärdsteknik kan
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre, med särskilt fokus
på hur digitala verktyg och tjänster kan
användas för social stimulans och minska ensamhet samt främja delaktighet
(se sida 30).
Ytterligare en nationell samverkansgruppering inom området psykisk
hälsa har fokus på frågor som rör barn i
riskmiljöer. Gruppen leds av Socialstyrelsen och förutom Folkhälsomyndigheten ingår en rad andra aktörer
på nationell nivå. Gruppen sprider
kunskaper och erfarenheter som tagits
fram i tidigare nationellt utvecklingsarbete för att stärka stödet till barn
som anhöriga och initierar nya projekt.
Under 2018 lyftes det späda barnet som
anhörig, dess behov, mentala hälsa och
utveckling. Aktiviteter som genomfördes var bl.a. en workshop om Infants
Mental Health under Sveriges värdskap
för International Initiative for Mental
Health Leadership (IIMHL). Ytterligare
en aktivitet var den nationella konferensen Värna de yngsta (se nedan), och
utvecklingsarbete inom barnhälsovården för att uppmärksamma våldsutsatta
barn. Gruppen har också arbetat med
spridning av underlag från ovan nämna
konferens och webbinarier genom Nationellt kompetenscentrum anhörigas
(Nka) webbplats.

Kunskapsstöd och
uppföljning
Förutom att ansvara för samordning
och samverkan inom områdena

psykisk hälsa och suicidprevention är
det Folkhälsomyndighetens uppdrag
att bistå med uppföljning och analys
av utvecklingen inom området. Vi ska
också ta fram och sprida kunskapsstöd
om främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och
åtgärder för att stärka det suicidpreventiva arbetet. Med hjälp av myndighetens egna undersökningar och andra
datakällor, såsom register, genomförs
även fördjupade analyser för att få mer
kunskap om samband och orsaker,
t.ex. om den psykiska hälsan i olika
grupper. De kunskapsproduktioner
som utarbetas på myndigheten baseras
på såväl analyser av empiriska data
som sammanställning av befintlig
forskning. Under 2018 har vi t.ex. utarbetat litteraturöversikter och rapporter
vad gäller hälsan bland barn och unga,
studenter och om hälsans fördelning
bland olika grupper.
Utöver dessa uppdrag har vi sedan
2017 haft i uppgift att stödja kunskapsutvecklingen inom området psykisk hälsa
och suicidprevention och genom detta
haft möjlighet att främja framtagandet av
ny kunskap. Bland annat har flera universitet och högskolor fått i uppdrag att
sammanställa kunskap om psykisk hälsa,
psykisk ohälsa, suicid och suicidalitet,
vilket de gör i samverkan med oss och
lokala och regionala aktörer.

”

Under 2018 har
myndigheten
genomfört och
publicerat flera
undersökningar
och målgrupps‑
anpassade
kunskapsstöd.

Konferenser bidrar till nya
kunskaper och erfarenheter
Folkhälsomyndigheten medverkar
kontinuerligt i nationella och internationella nätverk och konferenser, vilket
är en viktig källa till kunskapsutbyte
och erfarenhetsutveckling. För andra
året i rad arrangerade vi under 2018
en nationell konferens om späda barns
rätt till hälsa och utveckling tillsammans med Socialstyrelsen och Nka. På
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konferensen Värna de yngsta presenterades aktuell
forskning, exempel från verksamheter med stöd till
späda barn och deras föräldrar samt särskilda satsningar på späda barns psykiska hälsa i våra nordiska
grannländer. Konferensen riktade sig främst till
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som kommer i kontakt med späda barn och
deras föräldrar, och den samlade drygt 460 deltagare.
Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på
initiativ av International Association for Suicide
Prevention (IASP) tillsammans med WHO, och äger
rum varje år den 10 september i flera länder runt
om i världen. För att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen 2018 anordnade vi tillsammans med
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Mind, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) och Suicide
Zero ett seminarium som lyfte möjligheter och goda
exempel för att förebygga självmord bland unga.
Fokus var samtal som kan rädda liv. Ett annat viktigt
forum för att sprida kunskap och dela erfarenheter
är de nationella suicidpreventiva konferenserna som
anordnas vartannat år. Nästa konferens, den tolfte i
ordningen, äger rum den 2–3 oktober 2019 i Norrköping under temat Tillsammans för livet.

1. Arbetsmiljö

Internationellt arbete
När det gäller Folkhälsomyndighetens internationella samarbete medverkar vi exempelvis i ett
nordiskt nätverk för psykisk hälsa i folkhälsoarbetet.
Nätverket har inlett ett gemensamt arbete med att se
över vilka frågeområden som används i de nordiska folkhälsoenkäterna för att mäta positiv psykisk
hälsa. Vi deltar även med en representant i Nordisk
arbetsgrupp för psykiatrifrågor som är en ämbetsmannagrupp under Nordiska ministerrådet.
Under 2018 arrangerade vi också ett stort internationellt möte för ledare och experter som arbetar
med frågor om psykisk hälsa och funktionsnedsättning inom ramen för nätverket IIMHL. Läs mer om
konferensen på sida 43.

■
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Den nationella samordnaren för psykisk hälsa initierade en
samverkansgrupp för psykisk hälsa och suicidprevention där
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL ingår. I gruppen
diskuteras gemensamma prioriteringar och utmaningar inom
området psykisk hälsa och suicidprevention.

En samverkansgrupp
om psykisk hälsa
och suicidprevention

”

Samverkansgruppen är en
viktig arena för
att dela
kunskap
och utbyta
erfarenheter.
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R 2016 INITIERADE den nationella

samordnaren inom området
psykisk hälsa (S2015:09) en
strategisk samverkansgrupp, den s.k.
basgruppen. Syftet med initiativet är
att berörda aktörer ska kunna hålla sig
informerade om vad som pågår inom
området och därmed skapa förutsättningar för ett mer strategiskt arbete,
bl.a. genom att hitta gemensamma
beröringspunkter vad gäller pågående och kommande initiativ inom
området. I basgruppen ingår, förutom
Folkhälsomyndigheten, både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Gruppen har träffats
månatligen för att diskutera gemensamma utmaningar och följa nationellt
prioriterade frågor. Under 2018 har
särskilt fokus legat på de regeringsuppdrag som respektive myndighet har

arbetat med samt på de insatser som
sker inom ramen för överenskommelserna mellan staten och SKL inom
området psykisk hälsa. I fokus under
året har också varit slutrapporteringen
från den nationella samordnaren inom
området psykisk hälsa där myndigheterna och SKL har fått möjlighet att
lämna synpunkter på förslagen och
bidra med kunskaper och erfarenheter.
”Samverkansgruppen är en viktig
arena för att dela kunskap och utbyta
erfarenheter”, säger Johanna Ahnquist,
enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
”Inte minst får vi kontinuerliga
uppdateringar om vad som är på gång
hos respektive aktör vilket lägger
grunden för samarbetsytor inom ett
flertal områden.”

Ett omfattande arbete pågår men
intensifierade insatser behövs
Under 2018 har Socialstyrelsen haft ett femtiotal
pågående uppdrag med bäring på frågor om psykisk
hälsa. Myndigheten har också avslutat flera större
uppdrag, däribland en uppdatering av de nationella
riktlinjerna med rekommendationer om åtgärder
för vård vid schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd. Syftet med riktlinjernas rekommendationer
är att ge politiker, tjänstemän och verksamhetschefer
inom kommuner och landsting vägledning för beslut
på gruppnivå om vilken vård och vilka stödinsatser
som ska finnas tillgängliga för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen arbetar också kontinuerligt med att analysera
statistik om till exempel användning av psykofarmaka och adhd-läkemedel, liksom förekomst av
suicid, att förbättra kvaliteten i inrapporterade data
om tvångsvård samt med att genomföra en uppföljning av överenskommelsen mellan staten och SKL
om stöd till riktade insatser inom området psykisk
hälsa 2016–2018. Socialstyrelsen fördelar dessutom
statsbidrag, till exempel för att stärka kommuners
insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och
för att främja ideella föreningars arbete med att
sprida information om psykisk ohälsa och psykiska
funktionsnedsättningar.
”Det har varit ett händelserikt år med stort fokus
på frågor kring psykisk hälsa och ohälsa”, säger Elizabeth Åhsberg, forskare på Socialstyrelsen.
”Under 2019 ser vi fram emot att ytterligare
utveckla samverkan och samordning såväl internt
som externt.”
SKL har också bedrivit ett stort arbete inom
området psykisk hälsa under 2018. Arbetet har utgått från överenskommelsen mellan staten och SKL
inom området psykisk hälsa där SKL:s arbete leds
och samordnas av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa
(UPH). Inriktningen på arbetet har bland annat
varit att stärka primärvården och den specialiserade
psykiatrin, utveckla insatserna för barns och ungas
psykiska hälsa och insatserna för psykisk hälsa bland
asylsökande och nyanlända. UPH stödjer huvudmännen genom bland annat utbildningssatsningar,
utvecklings- och metodarbete samt genom uppföljning och analys. Under 2018 har arbetet med att
vidareutveckla Programområde psykisk hälsa (en

del av Regionernas system för kunskapsstyrning i
hälso- och sjukvård) samt framtagandet av ett flertal
vård- och insatsprogram intensifierats. Först ut är
vård- och insatsprogram för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som beräknas vara klart
under 2019.
Trots att ett omfattande arbete pågår på olika
samhällsnivåer ser SKL behov av intensifierade
insatser.
”När vi ser tillbaka på de senaste 10-åren har det
skett en stor utveckling, till exempel har insatserna
för de svårast sjuka förbättrats och många fler barn
och unga tas om hand med tidiga insatser. Vi pratar
mer om psykiska problem och psykiska sjukdomar
och efterfrågan på vård har ökat kraftigt, så trots all
utveckling räcker inte insatserna till på långa vägar”
säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på UPH,
SKL. Du kan läsa mer om Socialstyrelsens respektive
UPH:s arbete på:
www.socialstyrelsen.se och
www.uppdragpsykiskhalsa.se

■

Sedan 2015 har statens arbete med frågor om

psykisk hälsa koordinerats av en nationell samordnare,
Kerstin Evelius. Samordnaren har bl.a. haft i uppdrag
att stödja myndigheter, kommuner, landsting, regioner
och andra berörda aktörer i deras arbete med frågor
som rör psykisk hälsa och att samordna arbetet på
nationell nivå. Samordnaren har även haft i uppdrag
att ge förslag på hur insatser inom området psykisk
hälsa långsiktigt kan integreras i ordinarie myndighetsstrukturer (dir. 2015:138). Läs mer om utredningen
på sid. 14.

Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) är resultatet av

överenskommelserna mellan regeringen och SKL, inom
området psykisk hälsa. Funktionen, placerad vid SKL,
arbetar bl.a. med att stödja kommuner och regioner
med analys, uppföljning och metod- och utvecklingsarbete. UPH utvecklar också verktyg och stödmaterial
och hanterar viss administration kring överenskommelserna.
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Den nationella samordnaren inom området psykisk
hälsa har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.
Betänkandet innehåller förslag för att stärka arbetet
med frågor om psykisk hälsa och suicidprevention.

Utredning om psykisk
hälsa överlämnad
till regeringen

”

Insatser för
att minska
den psykiska
ohälsan bör
bedrivas
långsiktigt och
uthålligt i hela
samhället.
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ETÄNKANDET För att börja med
något nytt måste man sluta med
något gammalt – förslag för en
långsiktigt hållbar styrning inom området
psykisk hälsa (SOU 2018:90) överlämnades till regeringen i december 2018. I
utredningen konstaterar den nationella
samordnaren inom området psykisk hälsa, Kerstin Evelius, att insatserna inom
området psykisk hälsa, sedan den s.k.
psykiatrireformen 1995, har varit alltför
kortsiktiga och att resultaten av satsningarna är i stort sett okända eftersom det
saknas datakällor och indikatorer för att
mäta utvecklingen. Dessutom finns en
risk att de olika satsningarna, som inte
har utgått från en bred systemförståelse,
kan ha medverkat till negativa effekter
för enskilda brukare, patienter och
medborgare. Utredningen menar därför

att de kortsiktiga, tillfälliga satsningarna bör utmönstras och att insatser för
att minska den psykiska ohälsan bör
bedrivas långsiktigt och uthålligt i hela
samhället genom intensifierade insatser
från aktörer på alla samhällsnivåer.

En rad åtgärder föreslås för
ett långsiktigt arbete
I betänkandet finns flera förslag som
sammantaget ska stärka insatserna
inom området, effektivisera arbetet
och bidra till ändamålsenlighet och
långsiktighet. Istället för 2000-talets långa rad av punktinsatser och
budgetutspel för att mota tillbaka den
psykiska ohälsan så vill utredningen se
att psykisk hälsa blir ett eget politikområde och att det tas fram en tioårig

”

Den psykiska ohälsan har ökat de
senaste 20 åren och det är dags att
betrakta den som en av våra stora
gemensamma framtidsutmaningar.
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strategi för psykisk hälsa, en strategi med tydliga
resultatmål. Utredningen föreslår också
• att frågor om psykisk hälsa ska vara en central
del av folkhälsopolitiken och Sveriges arbete med
Agenda 2030
• ett övergripande nationellt mål, en sektorsövergripande målstruktur med åtta målområden, tydliga
resultatmål och ett utvidgat uppföljningssystem
• insatser för att stärka den nationella samordningen och den tvärsektoriella myndighetssamverkan
inom området
• riktade satsningar på forskning, prevention och
kvalitetsutveckling i kommuner och regioner.

”För att vi ska kunna möta den ökande psykiska
ohälsan måste vi ha psykisk hälsa som en prioriterad
del av många olika samhällsområden och det tror jag
är den stora utmaningen, säger hon. Detta gäller både
frågor kring psykisk hälsa och prevention av suicid,
som ju är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa”, fortsätter hon. ”Här har Folkhälsomyndigheten,
tillsammans med övriga myndigheter en central roll.”
Betänkandet kommer troligtvis att skickas ut på
remiss och därefter kommer regeringen, utifrån remissinstansernas synpunkter, bedöma vilka åtgärder
som ska vidtas. Läs mer om utredningens förslag och
ställningstaganden på regeringens webbplats
www.regeringen.se

■

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste 20 åren
och det är dags att betrakta den som en av våra stora
gemensamma framtidsutmaningar, enligt Kerstin Evelius. Hon önskar bl.a. en bred politisk enighet om hur
den psykiska ohälsan ska hanteras på nationell nivå.
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Merparten av befolkningen uppger ett gott psykiskt välbefinnande
samtidigt som det har skett en ökning av andelen som uppger olika typer
av psykiska besvär. Under den senaste 20-årsperoden har andelen suicid i
befolkningen minskat i de flesta åldersgrupper.

Utvecklingen inom
området psykisk
hälsa och suicid

H

ÄR PRESENTERAR VI den senaste statistiken över
utvecklingen inom området psykisk hälsa,
psykisk ohälsa och suicid. Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens egna enkätundersökningar och registerdata från Socialstyrelsen.
Den senaste datainsamlingen i undersökningen
Skolbarns hälsovanor genomfördes 2017/18. Majoriteten av de tillfrågade 11-, 13- och 15-åringarna uppger
att de har en god hälsa och en hög livstillfredsställelse.

Samtidigt anger en hög andel av skoleleverna att de
har psykosomatiska besvär.

Hög förekomst av psykosomatiska
besvär bland skolelever
Många skolelever svarar att de har återkommande
psykosomatiska besvär såsom irritation, nedstämdhet, magont eller sömnsvårigheter. Med återkom-

Sex av sju skolelever känner sig
nöjda med livet

Källa: Skolbarns hälsovanor 2017/18, Folkhälsomyndigheten
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I undersökningen 2017/18 hade
15-åriga flickor högst förekomst av
återkommande psykosomatiska
besvär, 62 procent. Bland jämnåriga
pojkar var andelen 35 procent.

mande psykosomatiska besvär menas att man har
minst två besvär oftare än en gång i veckan under
sex månaders tid. I undersökningen 2017/18 hade
15-åriga flickor högst förekomst av återkommande
psykosomatiska besvär, 62 procent. Bland jämnåriga pojkar var andelen 35 procent. Lägst förekomst
fanns bland 11- och 13-åriga pojkar där andelen
låg runt 30 procent. Andelen 13- och 15-årigar
som uppger psykosomatiska besvär har ökat under

2000-talet, och vid mätningen 2017/18 sågs även
en ökning bland 11-åringarna. Den senaste internationella rapporten i undersökningen Skolbarns
hälsovanor visade att andelen skolelever som uppger
återkommande psykosomatiska besvär är relativt hög
världen över. Sverige låg dock något över världsgenomsnittet och betydligt högre än andra nordiska
länder.

Självskattade psykosomatiska
besvär hos skolelever
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Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten
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Nedsatt psykiskt välbefinnande i den vuxna
befolkningen
Från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, kommer
statistik om hälsan i befolkningen i åldern 16–84 år. År 2018 var det
totalt 17 procent som uppgav att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, och vanligast var detta bland kvinnor. Nedsatt psykiskt
välbefinnande är ett sammansatt mått som anger hur stor andel av
befolkningen som kan ha någon form av psykisk ohälsa. Unga personer uppgav oftare än äldre nedsatt psykiskt välbefinnande och högst
andel fanns i åldersgruppen 16–29 år. Här var också könsskillnaderna tydligast: Var tredje kvinna och var femte man i denna åldersgrupp uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande under 2018. Andelen
har också ökat under det senaste decenniet, bland både kvinnor och
män och i de flesta ålders- och utbildningsgrupper.

Fler unga än äldre uppger nedsatt
psykiskt välbefinnande
Procent
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2018

Ekonomi och psykiska besvär
Ekonomi och psykisk hälsa hänger ihop. Att ha ekonomiska svårigheter kan leda till stress och oro. För den som har psykiska besvär
kan arbetsförmågan – och därmed ekonomin påverkas. I den
nationella folkhälsoenkäten 2018 svarade 14 procent av befolkningen att de haft problem att klara löpande kostnader för till exempel
mat och räkningar. I denna grupp var andelen med nedsatt psykiskt
välbefinnande nästan dubbelt så hög, 35 procent, som i gruppen
utan ekonomiska svårigheter, 14 procent. Även suicidtankar var
vanligare bland de med ekonomiska problem, 9,7 procent, jämfört
med de utan ekonomiska besvär, 2,3 procent.
18

Nedsatt psykiskt välbefinnande
Olika sysselsättningsgrupper

41%

34%
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2018

Suicidtankar och självrapporterade suicidförsök
I hela befolkningen 16–84 år var det totalt 3,3 procent som haft
suicidtankar under 2018, enligt den nationella folkhälsoenkäten.
Högst andel fanns i åldersgruppen 16–29 år, 7,0 procent, och lägst
andel i åldersgruppen 65–84 år, 0,9 procent. Därutöver uppgav
drygt 10 procent av befolkningen att de haft suicidtankar tidigare i
livet. Sammanlagt var det alltså nästan 14 procent av befolkningen
som svarade att de haft suicidtankar någon gång under livet. Andelen bland kvinnorna var 15 procent och bland männen 12 procent.
Den nationella folkhälsoenkäten innehåller även en fråga om

14%

av befolkningen
uppger att de någon
gång övervägt att ta
sitt liv.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2018
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Datakällor
Den statistik som redovisas här
baseras på analyser av den nationella
folkhälsoenkäten, Hälsa på lika
villkor, och enkätundersökningen
Skolbarns hälsovanor. I den nationella folkhälsoenkäten får slumpmässiga urval av befolkningen 16–84 år
besvara frågor om hur de upplever
sin hälsa. Svarsfrekvensen har
minskat gradvis under åren och var
42 procent 2018. Lägst svarsfrekvens
finns i den yngsta åldersgruppen,
16–29 år. Skolbarns hälsovanor
genomförs vart fjärde år och består
av ett slumpmässigt urval av skolor.
Undersökningen samordnas av WHO
och genomförs i Sverige och i ett 40tal andra länder. Uppgifter om suicid
och vård för avsiktlig självdestruktiv
handling baseras på statistik från
Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister.

suicidförsök. År 2018 svarade 5,3 procent av kvinnorna och 3,6
procent av männen att de någon gång försökt att ta sitt liv, i nästan
alla fall för mer än ett år sedan. Högst andel som svarade att de
gjort ett suicidförsök fanns i den yngsta åldersgruppen 16–29 år,
7,2 procent, och lägst andel fanns i den äldsta åldersgruppen, 65–84
år, 2,0 procent.

Var femte person har haft en depression
Depression beskrivs ibland som vår tids största folkhälsoproblem.
I den nationella folkhälsoenkäten 2018 var det 4,0 procent av
befolkningen 16–84 år som svarade att de fått diagnosen depression
av en läkare under det senaste året. Ytterligare 14 procent av befolkningen uppgav att de fått diagnosen, men för mer än ett år sedan.
Sammantaget har alltså nästan var femte person fått en depressionsdiagnos vid något tillfälle i livet. Andelen var nästan dubbelt
så hög bland kvinnor som bland män.
Depression är en riskfaktor för suicid. Analyser av data från den
nationella folkhälsoenkäten visade att 28 procent av de som haft en
depressionsdiagnos under det senaste året även uppgav suicidtankar.
Bland de utan depression var andelen med suicidtankar 2,3 procent.

Var femte person uppger att
de fått diagnosen depression

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2018

Avsiktligt självdestruktiv handling
Enligt Socialstyrelsens senaste statistik var det 2017 totalt 6 834
personer (10 år och äldre) som vårdades på sjukhus till följd av en
avsiktligt självdestruktiv handling. Det motsvarar 77 personer per
20

Mer än var fjärde deprimerad
uppger suicidtankar

28%
Källa: Nationella folkhälsoenkäten,
Folkhälsomyndigheten
2018
Källa:
Nationella folkhälsoenkäten,
Folkhälsomyndigheten 2018

100 000 invånare. Klassificeringen avsiktligt självdestruktiv handling omfattar både
suicidförsök och annat avsiktligt självdestruktivt beteende utan suicidavsikt. Klassificeringen används alltså oavsett om personen
har haft för avsikt att begå självmord eller
inte. Det finns stora skillnader i ålders- och
könsfördelningen bland de som vårdas för
avsiktligt självdestruktiv handling. Unga per-

soner och i synnerhet unga kvinnor var klart
överrepresenterade, och störst könsskillnader
fanns bland personer under 20 år där 81 procent av de vårdade var flickor eller unga kvinnor. Vad köns- och åldersskillnaderna beror
på är inte klart. Det är möjligt att suicidförsök
och andra avsiktligt självdestruktiva handlingar är mer förekommande i dessa grupper,
men skillnaderna kan också bero på att dessa

Avsiktligt självdestruktiv handling

2017, vårdade inom slutenvården (antal per 100 000)
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen
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Under den senaste
20-årsperoden har
andelen suicid i
befolkningen minskat i
de flesta åldersgrupper,
utom bland unga.

grupper söker vård i större utsträckning. Sannolikt finns ett mörkertal av personer som inte söker vård.
Statistiken från Socialstyrelsen visar vidare att antalet vårdtillfällen var fler (9 397 stycken) än antalet vårdade patienter (6 834
stycken), vilket innebär att ett antal patienter vårdades för avsiktligt
självdestruktiv handling vid mer än ett tillfälle under 2017. Förgiftningar stod bakom 89 procent av vårdtillfällena. Andelen av befolkningen som fått sjukhusvård till följd av avsiktligt självdestruktiv
handling har minskat med åren. Under 2000-talet var andelen
högst 2008, med 101 vårdade per 100 000 personer. Därefter har
andelen gradvis minskat till 77 personer per 100 000 år 2017.

Utvecklingen inom området suicid
År 2017 dog 1 189 personer av suicid i Sverige. I ytterligare 355 fall
fanns misstanke om suicid men det gick inte att styrka suicidavsikten. Av de personer som dog av suicid under 2017 var 7 personer
barn under 15 år. Statistiken som redovisas här omfattar personer
15 år och äldre.
Under den senaste 20-årsperoden har andelen suicid i befolkningen minskat i de flesta åldersgrupper, men suicidtalen bland
unga har legat på en relativt stabil nivå. I den äldsta åldersgruppen
85 år och äldre varierar suicidtalen mycket över tid, vilket beror
på att den består av förhållandevis få individer. Enstaka suicid kan
då få stor effekt på suicidtalet i gruppen. Fördjupade analyser av
det senaste decenniet (2006–2017) visar en statistiskt säkerställd
minskning av suicidtalet bland män i åldersgruppen 45–64 år.

Suicid i olika åldersgrupper över tid
(antal per 100 000)
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
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1189 personer dog av suicid 2017

1189

71%
29%

Källa: Dödsorsaksregistret,
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen

Nästan två tredjedelar av de som avled i suicid
år 2017 var män. Det året dog sammanlagt 838
män och 344 kvinnor av suicid, vilket motsvarar
20 suicid per 100 000 för män och 8,3 suicid per
100 000 för kvinnor.
Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare)
i Sverige 2017 var 14. Högst suicidtal fanns bland
män som var 85 år och äldre. I denna grupp var
suicidtalet 47 vilket är tre gånger högre än bland
män i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år. Även
för kvinnor var suicidtalet högst i den äldsta
åldersgruppen. Eftersom suicidtalet beräknas i
relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet
suicid. Antalet suicid är då lägst i den äldsta

åldersgruppen, 65 stycken, medan åldersgruppen
45–64 år har flest fall av suicid, 375 stycken. Man
kan också studera suicid i relation till det totala
antalet dödsfall i varje åldersgrupp. Bland unga
personer, som har lägre risk än äldre att avlida till
följd av sjukdom, stod suicid för 28 procent av
alla dödsfall 2017. Motsvarande andel suicid för
personer över 65 år var mindre än 1 procent.

Suicid i förhållande till födelseland
och utbildningsnivå
Suicidtalet bland inrikes födda var 15 år 2017.
Bland personer födda i andra delar av Norden
var suicidtalet högst, 19 per 100 000 invånare.

Suicidtal (antal suicid per 100 000) och faktiska antal suicid uppdelat på kön och olika åldersgrupper 2017.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
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Under 2012–2016 var andelen suicid bland män i
storstadskommuner i genomsnitt hälften så hög
som i landsbygdskommuner.

Personer födda utanför Europa hade det lägsta suicidtalet, 7,9. Det fanns även stora skillnader i suicidtal mellan grupper med olika
utbildningsbakgrund. Suicidtalet var högst
i gruppen med förgymnasial utbildning, 22
suicid per 100 000, och lägst i gruppen med
eftergymnasial utbildning, 9,6 per 100 000. I
gruppen med gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå var suicidtalet 17.

Regionala skillnader i suicid
Förekomsten av suicid varierar även mellan olika delar av Sverige, och i vissa län är
andelen självmord nästan dubbelt så hög som
i andra län. På kommunnivå finns också stora
skillnader. Under 2012–2016 var andelen suicid i så kallade storstadskommuner i genomsnitt hälften så hög som i landsbygdskommuner. Men resultatet gällde bara för män. För
kvinnorna var suicidtalen i princip likartade

oberoende av kommuntyp. Storstadskommuner hade under samma period en lägre
arbetslöshet, högre medianinkomst och färre
personer med enbart förgymnasial utbildning
jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner. Dessa socioekonomiska skillnader är
en möjlig förklaring till olikheterna i suicid.

■

Registreringen av
dödsfall vid suicid
Hösten 2018 publicerade Socialstyrelsen dödsorsaksstatistik för 2017. För att klassificera dödsfall
används ett internationellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar
används diagnoskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten
är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan
redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra
och oklara suicid sammanslaget. Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–
X84) om inget annat anges.

Regionala skillnader i suicid bland män
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Källa: Folkhälsomyndigheten 2018
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Landsbygd
Avlägsen
nära större stad tät kommun

Tät kommun
nära större stad

Storstadskommuner

FOTO: JEANETTE HÄGGLUND
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Den psykiska hälsan i Sverige är ojämlikt fördelad. Det visar en
kunskapssammanställning som Folkhälsomyndigheten tagit
fram under 2018.

Ojämlikheter i psykisk
hälsa i Sverige

D

ET FINNS STORA SKILLNADER i förekomsten

av psykisk ohälsa och positiv psykisk hälsa
mellan olika grupper i samhället. Dessa
skillnader får inte sällan negativa sociala och
ekonomiska konsekvenser för individer. Sara
Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten,
berättar om en kunskapssammanställning som
Folkhälsomyndigheten har tagit fram under 2018.
Varför har ni gjort en kunskapssammanställning
om ojämlikheter i psykisk hälsa i Sverige?
Den kom till som ett regeringsuppdrag för att öka
kunskapen inom området. Inom ramen för uppdraget har olika lärosäten i Sverige haft en rad forskningsprojekt och Folkhälsomyndigheten har studerat
hur den psykiska hälsan är fördelad och vad det
kan bero på. I kunskapssammanställningen har vi
summerat och analyserat dessa fynd. Vi har studerat
alla åldersgrupper, från barn och unga till äldre, och
använt olika hälsoutfall såsom positiv psykisk hälsa,
psykiska besvär, psykiatriska diagnoser och suicid.
Vad innebär en ojämlik psykisk hälsa?
Ojämlikhet i psykisk hälsa beror på att sociala
grupper har olika tillgång till resurser med betydelse
för hälsan. De olika resurserna är sammankopplade,
förstärker varandra och samspelar genom hela livet.
Psykisk hälsa är därmed både en förutsättning för
och ett resultat av individens resurser, exempelvis
utbildning, arbete och försörjning.
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Varför är det viktigt att belysa ojämlikhet
i psykisk hälsa?
Det är viktigt att vi får kunskap om hälsoläget i olika
grupper i samhället, för att se inom vilka områden vi
behöver göra förbättringar. Där det finns ojämlikheter finns också hälsovinster att göra. Redan hos små
barn kan man se skillnader i psykisk hälsa beroende
på föräldrarnas inkomstnivåer, och det är naturligtvis inte acceptabelt.
Vilka är de viktigaste fynden?
Kunskapssammanställningen visar att ojämlikheter
i psykisk hälsa börjar redan i tidig ålder. Exempelvis ser vi att barn och unga i socioekonomiskt
utsatta hushåll rapporterar fler psykosomatiska
besvär än andra barn och ungdomar. Även andra
faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå och
födelseland har betydelse för skillnader i barns
psykiska hälsa. Socioekonomi, t.ex. utbildning och
inkomst, har stor betydelse för psykisk hälsa i den
vuxna befolkningen. Vi ser alltså skillnader i psykisk ohälsa mellan olika grupper beroende på var
man befinner sig i den sociala hierarkin, i det som
brukar kallas den sociala gradienten i hälsa. Vi ser
också att den psykiska hälsan är ojämnt fördelat utifrån diskrimineringsgrunderna kön, födelseland,
funktionshinder och sexuell läggning. Psykiska besvär är vanligare i vissa grupper, t.ex. bland bi- och
homosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd,
arbetslösa unga vuxna och ensamstående mödrar.
Personer med funktionsnedsättning rapporterar

FOTO: SUSANNE KRONHOLM, SCANDINAV BILDBYRÅ

också oftare psykiska besvär, och bland unga med
funktionsnedsättning har den psykiska hälsan
försämrats över tid.
Vad kan vi göra för att minska ojämlikheter
i psykisk ohälsa?
Förebyggande insatser för barn och unga är viktiga
eftersom psykiska besvär i unga år kan utvecklas
till allvarligare psykisk ohälsa, vilket kan få konsekvenser senare i livet. Strukturella faktorer såsom
familjepolitik kan också göra skillnad. Det gäller
även skolan som når alla barn och unga, och som har
en viktig kompensatorisk roll för att minska ojämlik
psykisk hälsa och förbättra förutsättningarna för de
som är mest utsatta. När det gäller den vuxna befolkningen är det framförallt insatser för att minska
ekonomisk utsatthet och främja sysselsättning som
kan minska ojämlikheten. Även insatser för att få ett
mer inkluderande samhälle har positiv effekt eftersom otrygghet och kränkningar är viktiga faktorer
för ojämlikheter i psykisk hälsa.

■

Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt
utsatta områden
Det är väl känt att det finns ett samband mellan socio
ekonomisk situation och suicidalt beteende. Även det
område man lever i kan ha betydelse, för i socioekonomiskt utsatta områden är suicidalt beteende vanligare,
speciellt bland män. Förutom stödet som ges i alla
områden bör de utsatta områdena få extra resurser,
vilket kan minska ojämlikheten i hälsa. Det menar
Cairs och medarbetare, författarna till en systematisk
litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har
sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Var kan man läsa mer?
I början av 2019 publicerade vi rapporten Ojämlikheter
i psykisk hälsa. Kunskapssammanställning för den
som vill veta mer. Vi har även tagit fram en kortare och
mer lättillgänglig version kallad Ojämlikhet i psykisk
hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och
vad beror det på? Utöver detta kommer vi successivt
att publicera underlagsrapporter, faktablad och korta
filmer för att presentera den kunskap som har tagits
fram. Rapporterna finns tillgängliga på Folkhälso
myndighetens webbplats.
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Folkhälsomyndigheten har publicerat en kunskapssammanställning om möjliga
orsaker till ökningen av psykosomatiska besvär bland skolelever. Slutsatserna
handlar främst om skolans och det förändrade arbetslivets betydelse.

Varför har den psykiska
ohälsan ökat bland
barn och unga?

P

SYKISK OHÄLSA BLAND UNGA har fått stor uppmärksamhet eftersom flera undersökningar
visar att olika former av psykisk ohälsa har
blivit vanligare under de senaste årtiondena, framför
allt bland ungdomar. Folkhälsomyndigheten har gett
ut en rapport på ämnet som utgår från undersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen mäter
bland annat 11-, 13- och 15-åringars psykiska och
somatiska besvär: känna sig nedstämd, vara irriterad,
nervös eller på dåligt humör, ha sömnproblem, ha
huvudvärk, ha ont i magen eller ryggen eller ha yrsel.
Andelen unga med minst två av dessa besvär mer än
en gång i veckan under de senaste sex månaderna har
ökat sedan mitten av 1980-talet, och i dag har 62 procent av 15-åriga flickor och 35 procent av pojkarna i
samma ålder dessa besvär. Motsvarande andelar 1985
var 30 procent och 15 procent.
Med rapporten ville Folkhälsomyndigheten
försöka ge svar på vad denna utveckling kan bero på.
Slutsatserna handlar främst om skolans och det förändrade arbetslivets betydelse. Sjunkande skolresultat
och ökad skolstress tyder på att skolan inte fungerar
optimalt, och arbetsmarknaden har genomgått stora
förändringar som inneburit att särskilt unga fått en
mer osäker ställning. Det ställs högre krav på kompetens för att få ett arbete och osäkra anställningsformer har blivit vanligare. Detta skapar i sin tur en oro
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inför arbetslivet och även en större press på att unga
ska fullfölja gymnasiet med bra betyg för att sedan
kunna fortsätta på en eftergymnasial utbildning.
Rapporten ger inga belägg för att exempelvis
relationer mellan barn och föräldrar har försämrats,
utan de har snarare förbättrats över tid. Det är även
oklart hur ökade socioekonomiska skillnader och
den ökade användningen av digitala medier har
påverkat risken att unga upplever psykosomatiska
besvär. Dessutom är det svårt att fastställa hur andra,
mer överordnade och kulturella, förändringar kan ha
påverkat utvecklingen, exempelvis en ökad individualisering och ökad medikalisering av psykiska besvär.
”En sak som är viktig i sammanhanget är att
skilja mellan allvarligare former av psykisk ohälsa
som bör behandlas inom hälso- och sjukvården och
mer vardagliga besvär som alla går igenom i livet.
Dessa olika tillstånd kräver rimligtvis olika typer av
insatser” säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av författarna till rapporten.
Rapporten fick ett stort genomslag när den
publicerades. ”Det tycker vi är bra eftersom frågan
om psykisk hälsa är viktig och behöver uppmärksammas för att olika aktörer ska fundera över
hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa bland unga”, säger Petra
Löfstedt.

■

Olika psykologiska insatser på individ- eller gruppnivå kan vara effektiva för att
främja studenters psykiska hälsa och minska psykisk ohälsa.

Studenters psykiska
hälsa kan främjas

I

EN PUBLIKATION SOM FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har
tagit fram var självrapporterande besvär i form
av nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, ängslan,
oro eller ångest vanligare bland högskole- och
universitetsstudenter jämfört med yrkesverksamma i samma åldrar. Däremot fanns inga statistiskt
säkerställda skillnader mellan grupperna när det
gäller andelen som uppger depression, suicidtankar
och suicidförsök.
Publikationen sammanfattar även resultat från
en systematisk litteraturöversikt som genomförts vid
Folkhälsomyndigheten och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet (KI). Översikten
visar att olika psykologiska interventioner på individ-

eller gruppnivå för studenter kan vara effektiva för att
främja studenters psykiska hälsa och minska psykisk
ohälsa. Det är dock sannolikt otillräckligt att enbart
fokusera på psykologiska interventioner som är riktade till individer eller grupper. För att nå bästa möjliga
hälsoeffekter i befolkningen behövs samverkande
insatser på alla nivåer, både på individ- och gruppnivå
och på organisatorisk nivå och samhällsnivå. Universitet och högskolor kan främja studenternas psykiska
hälsa och förebygga psykisk ohälsa även genom att
skapa och utvärdera stödjande fysiska, sociala och
akademiska miljöer. Det vetenskapliga underlaget om
effekter av olika insatser och strategier på övergripande nivå är dock fortfarande begränsat.

■

2. Klassrum
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Äldres psykiska hälsa är fokus i nya kunskapsstöd om digital teknik
för social delaktighet och om primärvårdens roll i arbetet med att
förebygga suicid bland äldre.

Fokus på äldres
psykiska hälsa

Ä

LDRE PERSONER ÄR EN VIKTIG GRUPP att uppmärksamma i arbetet med att främja psykisk
hälsa och förebygga suicid. Upp emot 20 procent av alla äldre personer uppskattas lida av psykisk
ohälsa i någon form och i en nyutkommen rapport
från Socialstyrelsen (2018) konstateras att äldres
psykiska ohälsa inte uppmärksammas i tillräcklig
utsträckning. År 2018 lanserade Folkhälsomyndigheten bland annat ett kunskapsstöd om digital teknik för
social delaktighet bland äldre personer. Kunskapsstödet tog vi fram i samverkan med Statens beredning för
medicinsk- och social utvärdering (SBU), Myndigheten för delaktighet (MFD), Forskningsrådet för
hälsa arbetsliv och välfärd (Forte) och Socialstyrelsen.
Syftet är att ge vägledning till kommuner som planerar
insatser för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och
användning av digital teknik. Kunskapsstödet bygger
på forskning som visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten
bland äldre personer. Kunskapsstödet beskriver hur
kommuner kan ge fler äldre personer tillgång till och
kunskap om digital teknik samt information om vad
som är viktigt att tänka på juridiskt och etiskt när man
erbjuder eller använder digital teknik.
”Ensamhet i form av social isolering ökar med
åldern. Digital teknik kan användas bland annat för
att bibehålla kontakt med familj och vänner, men även
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till annan social stimulans som att lyssna på musik, se
videoklipp eller spela interaktiva spel” säger Christel
Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

”

Användning av dator
och internet kan
minska ensamheten
bland äldre personer.
Primärvården kan
förebygga suicid
Vi har även publicerat en sammanfattning av en systematisk litteraturöversikt
om effektiva insatser för att förebygga
suicidalt beteende (suicid, suicidtankar
och suicidförsök) bland äldre. Sammanfattningen ingår i serien Utblick
folkhälsa. Resultaten tyder på att
primärvården är en viktig arena för att
förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framför allt
kan insatser som riktar sig att identifiera
och behandla depression vara effektiva
för att förhindra självmord och minska
självmordstankar bland äldre.

■
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Det suicidpreventiva arbetet är sektorsövergripande och flera
nationella myndigheter bidrar till det förebyggande arbetet.
Här beskriver några av dem sin verksamhet när det gäller
suicidprevention.

Myndigheter samarbetar
med att förebygga suicid

R

IKSDAGEN ANTOG ÅR 2008 ett

nationellt handlingsprogram för
suicidprevention med nio strategiska åtgärdsområden och insatser på både
individ- och befolkningsnivå. För att genomföra handlingsprogrammet har olika
myndigheter en viktig roll, liksom andra
aktörer som ansvarar för olika verksamhetsområden. Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna
arbetet på nationell nivå. Vi har byggt upp
en samordningsstruktur som bland annat
innebär att det finns en nationell myndighetssamverkansgrupp för suicidprevention, med aktörer som har uppdrag
som berör området suicidprevention på
olika sätt. I den nationella myndighetssanverkansgruppen för suicidprevention
ingår: Diskrimineringsombudsmannen
(DO), Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för
delaktighet (MFD), Polismyndigheten,
Skolverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm,

Skola & fritid

Forskning

Arbetsliv

Folkhälsa

Migration &
integration

Samhällsplanering

Ideell sektor

Vård & omsorg

Kriminalvård

Utryckning,
olycksförebyggande

I den nationella samordningen ingår en rad myndigheter från olika
verksamhetsområden med uppdrag som berör suicidprevention.
Folkhälsomyndighetens uppdrag är att samordna arbetet på
nationell nivå.
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IVO ansvarar för tillsyn
av hälso- och sjukvården, socialtjänsten
och verksamheter
enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade samt viss
tillståndsprövning. Myndigheten ser till att de
verksamheter som faller
under dess tillsynsansvar uppfyller kraven och
målen i bl.a. hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och
socialtjänstlagen.
KRIMINALVÅRDEN
ansvarar för häkten,
fängelser och frivård, och
det viktigaste uppdraget
är att verkställa straff
och minska återfall i
brott. Årligen sker 5–10
suicid bland de intagna.
LÄKEMEDELSVERKET
arbetar för att den
enskilda patienten och
hälso- och sjukvården
får tillgång till säkra och
effektiva läkemedel.
Myndigheten främjar
även säkerheten och
kvaliteten för kosmetika
och hygienprodukter
samt ansvarar för tillsyn
av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området.
Man ger även tillstånd
till apotek och utövar
tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige.
MIGRATIONSVERKET
prövar ansökningar
från personer som vill
bosätta sig i Sverige,
komma på besök, ha arbetstillstånd, söka skydd
undan förföljelse eller få
svenskt medborgarskap.
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Statens institutionsstyrelse (SiS) och
Trafikverket. Här beskriver några av
dem sin verksamhet under 2018 när
det gäller suicidprevention. Texten
baseras på underlag som varje aktör
själv har tagit fram.

Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Suicidprevention är en del i IVO:s
arbete, i både projekt och specifika
tillsynsärenden. Under 2018 var fokus
på att följa upp anmälningar från
vårdgivare om suicid. Tidigare fanns
en föreskrift om att alla självmord som
skett inom fyra veckor efter senaste
vårdkontakt skulle anmälas till IVO,
men den upphörde att gälla i september 2017. Vårdgivare är dock
fortfarande skyldiga att utreda och
anmäla suicid eller suicidförsök som
hade kunnat undvikas om adekvata
insatser hade vidtagits vid patientens
kontakt med hälso- och sjukvården.
Under åren 2014–2017 låg antalet
anmälningar av suicid på en relativt
konstant nivå. IVO:s rapport om
utvecklingen 2018 visar dock en betydande minskning av antalet anmälningar sedan september 2017.

Kriminalvården
Många av Kriminalvårdens klienter
har förhöjd risk för suicid. De olika
verksamheterna inom myndigheten
har samma grunduppdrag och det strategiska suicidpreventiva arbetet utgår
från samma principer, men Kriminalvårdens verksamhetsgrenar har delvis
olika förutsättningar och behov av att
uppmärksamma och hantera risker.
Kriminalvårdens suicidpreventiva arbete syftar därför till att främja goda livschanser genom individuellt utformade
insatser, men man fokuserar också på

att identifiera och åtgärda risker runt
enskilda klienter och i fysiska miljöer.
Under 2018 fortsatte arbetet med att utveckla myndighetens suicidprevention
med bland annat en revidering av den
handbok som stödjer verksamhetens
suicidpreventiva arbete. Man håller också på att revidera sitt utbildningsmaterial, både e-kurser och grundutbildning.
Samtidigt planeras omfattande om- och
nybyggnationer för att få fler platser i
anstalter och häkten, och suicidprevention har varit en del i utformningen av
exempelvis bostadsrum.

Läkemedelsverket
Som en del i arbetet med att minska
medel och metoder för suicid har
Läkemedelsverket uppmärksammat
svårigheterna med att behandla överdosering av paracetamoltabletter med
modifierad frisättning (Alvedon 665
mg). Vid överdosering av paracetamol
finns risk för svår leverskada. Sjukvården har erfarenhet av och kunskap om
att behandla förgiftningar med vanliga
paracetamoltabletter, för att minimera skadeverkningarna. Men vid
överdosering av paracetamoltabletter
med modifierad frisättning så frisätts
substansen under en längre tid och
oregelbundet, och patienten behöver
övervakas och behandlas på ett annat
sätt. Detta var alltså ett potentiellt
allvarligt säkerhetsproblem med en
produkt som också är godkänd i andra
EU-länder, och därför lyfte Läkemedelsverket frågan till europeisk nivå.
Sedan den 1 juni 2018 är produkten
indragen. Skälet är svårigheten att
behandla överdosering.

Migrationsverket
Migrationsverkets personal behöver
kunna identifiera och uppmärksamma
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de asylsökande som behöver vård eller
stöd. Man arbetar för att ta fram nya
metoder och öka tryggheten på t.ex.
Migrationsverkets boenden, bland annat i samarbete med polis, kvinnojourer, räddningstjänst och civilsamhället.
Myndigheten arbetar även för att identifiera asylsökandes olika behov, och
en utmaning är att placera personer på
rätt individuellt anpassat boende för
att minska risken för utsatthet.
På förvarsenheterna finns personer
som är frihetsberövade i väntan på att
ett anvisnings- eller utvisningsbeslut
ska verkställas, och all personal där får
utbildning i att upptäcka och stödja
nyinskrivna som har ökad självmordsrisk eller annan psykisk ohälsa. Utbildningar såsom Akut omhändertagande
av självmordsnära person (AOSP)
och Första hjälpen till psykisk hälsa
(MHFA) har införts och håller på att
anpassas till den specifika miljön inom

förvaren. Lucianne Braga, nationell
sjukvårdssamordnare på avdelningen
för förvar, berättar: ”En utbildnings
akademi för all nyanställd personal har
tagits fram. Under 12 veckor utbildas
personalen i det som krävs för att
kunna arbeta på ett förvar. En vecka
tillägnas till ’Hälsa på förvar’, varav ett
antal dagar tillägnas åt främjande av
psykisk hälsa.”

POLISMYNDIGHETEN
ska bidra till att minska
brottsligheten och öka
människors trygghet,
tillsammans med övriga
myndigheter inom och
utom rättsväsendet.

Polismyndigheten
År 2018 visade Polismyndighetens
preliminära statistik en uppgång i
antalet inkomna händelser som rör
psykisk ohälsa och suicid, främst
händelser som är relaterade till suicid
eller suicidförsök. Arbete med psykisk
ohälsa och suicid är en stor del av
den polisiära vardagen. Det är också
fokus i ett regeringsuppdrag om att
öka kompetensen hos polisanställda
35
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SKOLVERKET ska främja
att alla barn och elever
får tillgång till en likvärdig utbildning och annan
verksamhet av god
kvalitet i en trygg miljö.
Myndigheten ska bidra
till goda förutsättningar
för barns utveckling och
lärande och till förbättrade kunskapsresultat
för elever.
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när det gäller att bemöta personer med
psykisk ohälsa. Under 2018 gjorde
man en behovsinventering utifrån de
situationer där polisanställda möter
människor i suicidära situationer, för
att se i vilka delar av verksamheten
anställda kan ha en suicidpreventiv roll. Nästa fas i uppdraget är att
utveckla ett webbmaterial som ska
kunna användas både för självstudier
och som grund för riktade utbildningsinsatser till olika yrkesgrupper
inom myndigheten. Polismyndigheten
samverkar även med Socialstyrelsen
och Folkhälsomyndigheten för att
effektivisera arbetet med utbildningar
inom området psykisk hälsa. Utöver
detta diskuterar Polismyndigheten och
SOS Alarm vilken typ av resurser som
larmas ut på pågående suicid, och man
har samtal med SKL om samverkan

mellan Polismyndigheten och den
psykiatriska vården.

Skolverket
Skolverket har inte något uttalat
uppdrag vad gäller suicidprevention.
Myndigheten finns med i de myndighetsövergripande sammanhangen,
men arbetar framför allt med olika
stödjande utvecklingsinsatser för
att utveckla goda lärmiljöer. Dessa
ses som en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet, vilket
även har betydelse för suicidprevention. Anders Duvkär, enhetschef på
Skolverket, berättar: ”Vi arbetar bl.a.
med Hälsofrämjande skolutveckling
och elevhälsa. Vi arbetar också med
frågor om bl.a. psykisk hälsa tillsammans med Socialstyrelsen inom ramen

för ett regeringsuppdrag som gäller
tidiga och samordnade insatser mellan
skolans elevhälsa, socialtjänsten och
hälso- och sjukvården”.

Socialstyrelsen
När det gäller arbetet under 2018 lyfter Socialstyrelsen framför allt tre arbeten med koppling till suicidprevention. Det första är de nya nationella
riktlinjerna med rekommendationer
om åtgärder för vård vid schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd som
publicerades under året. Det andra är
publiceringen av Öppna jämförelser
om psykisk ohälsa hos personer 65
år eller äldre. Det tredje arbetet har
fokus på uppföljning av suicid bland
ensamkommande asylsökande barn.
Eftersom asylsökande personer saknar
personnummer kan de inte identifieras i hälsodataregister. Utöver dessa
arbeten har Socialstyrelsen många
uppdrag med koppling till området
psykisk ohälsa, läs mer på sidan 13.

SOS Alarm
SOS Alarm besvarar runt tre miljoner 112-anrop varje år, varav drygt
två miljoner är nödsamtal. Av dessa
är drygt 34 300 suicidrelaterade
vårdärenden, och knappt 8 500 mer
uttalade suicidhot där både ambulans,
polis och ofta räddningstjänst larmas.
De som ringer kan uttrycka livsleda,
hota att ta sitt liv eller redan ha skadat
sig själva. Det kan också vara någon
som har sett en person stå på t.ex. ett
broräcke eller hittat någon som redan
avlidit. Vissa samtal klassificeras som
”hot om suicid”, och då använder
SOS-operatören en särskild åtgärdsplan. Vanligtvis innebär den att hen
larmar blåljusresurser och fortsätter
att prata med personen tills hjälp

kommit på plats och kan ta över. Det
finns dock ingen nationell samsyn
kring hanteringen av dessa samtal, så
förfarandet kan variera från län till
län. SOS Alarm lyfter ständigt upp de
olika nummer man kan ringa om man
överväger suicid, speciellt i tider då
suicidhandlingar brukar öka (högtider
etc.). Julen 2018 kom SOS Alarm ut
med filmer med suicidtema, bland
annat innehållande intervjuer med anhöriga. Under året uppmärksammade
SOS Alarm också den suicidpreventiva
dagen, genom inlägg i sociala medier
och genom att delta i nyhetsreportage
för att berätta hur samtal som gäller
suicid hanteras.

Statens institutionsstyrelse
(SiS)
Under 2018 fortsatte SiS arbetet
med suicidprevention: psykologer
utbildades i att bedöma och hantera
självmordsrisk samt i handläggning
enligt myndighetens övergripande
riktlinjer och lokala rutiner. Psykologerna genomförde även de årliga,
obligatoriska lokala utbildningarna
för samtlig klientnära personal, som
får lära sig att identifiera självmordsnära ungdomar eller klienter och hur
akutsituationer bör hanteras. För att
förbättra det suicidpreventiva arbetet
har SiS börjat utreda de suicidförsök
som rapporterades på institutionerna under 2017. Man analyserar då
socialtjänstens ansökningshandlingar,
journaltext och beslutsdokumentation
för dessa individer för att bättre förstå
omständigheterna kring suicidförsöken. SiS rutiner för att rapportera
suicidförsök har också utretts och ett
nytt rapporteringsförfarande kommer
att införas. Under 2019 planerar man
att revidera sina riktlinjer för suicidprevention.

SOCIALSTYRELSEN har
en bred verksamhet som
rör hälso- och sjukvård
och annan medicinsk
verksamhet, tandvård,
hälsoskydd, socialtjänst,
stöd och service till
vissa funktionshindrade
samt frågor om alkohol
och missbruksmedel.
Myndigheten arbetar
bl.a. med att ta fram
och utveckla statistik,
regler, kunskap och stöd
till vården och omsorgen
inom områden som till
exempel psykisk ohälsa,
äldre, funktionshinder
och barn och unga. Större delen av myndighetens verksamhet är riktad
till personal, ansvariga
och beslutsfattare.
SOS ALARM är inte en
myndighet men ett
bolag som ägs av staten
och SKL. Bolaget driver
nödnumret 112 i Sverige.
SIS bedriver individuellt
anpassad tvångsvård och behandling
av ungdomar med
allvarliga psykosociala
problem och vuxna med
missbruksproblem.
Myndigheten har arbetat
med suicidprevention
sedan 2008 då man
startade en utbildning
om suicidprevention för
chefer.

■
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Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för att bygga och
driva statliga vägar och järnvägar. En viktig del av deras arbete rör
säkerhet och ett område man satsar på är suicidprevention.

Trafikverket arbetar
för att minska suicid

O

MKRING 10 PROCENT AV ALLA SUICID i Sverige sker
i transportsystemet: på statlig järnväg, inom
spårtrafiken och inom vägtrafiken, inklusive
hopp från broar. Av de som omkommer i vägtrafiken
är cirka 10 procent självmord, och i den statliga järnvägstrafiken står självmorden för omkring 80 procent
av alla dödsfall. Regeringen har i sitt inriktningsdokument ”Nystart för Nollvisionen, 2016” pekat ut
suicidprevention som ett viktigt område. Trafikverket
och Transportstyrelsen har också i en gemensam
analysrapport, ”Översyn av etappmål för säkerhet på
väg”, föreslagit ett mål om att halvera antalet suicid
inom vägtransportområdet, inklusive hopp från broar, fram till år 2030. Ett halveringsmål inom järnväg
finns sedan 2010 och innebär att antalet dödsfall ska
halveras till 55 stycken år 2020.
”De förebyggande insatserna vad gäller suicidprevention kan delas in i två typer: de som rör fysiska
åtgärder och de som rör samverkande åtgärder”, berättar Anna-Lena Andersson och Kenneth Svensson,
sakkunniga på Trafikverket. ”De fysiska åtgärderna är
bland annat mötesseparering genom t.ex. mitträcken
och åtgärder i vägarnas sidoområden. Inom bantrafiken rör det sig bland annat om stängsel, spärrstaket
mellan spåren, avspärrningsanordningar vid ändarna

av stationsplattformarna och kameraövervakning.”
Utöver arbetet för att förhindra suicid i järnvägssystemet avsätts 250 miljoner kronor till
suicidpreventiva åtgärder i den nationella planen
för transportsystemet från 2021. Men man arbetar
redan med att t.ex. ta fram regelverk för suicidskydd på broar och intrångsskydd för bland annat
motorvägar och vissa motortrafikleder i tätortsnära
miljöer. Trafikverket ingår också tillsammans med
Folkhälsomyndigheten i den arbetsgrupp som SKL
har tillsatt för att ta fram en praktisk vägledning till
kommuner för suicidprevention i den fysiska miljön.
När det gäller samverkande åtgärder är nedsatt
hastighet på järnväg och samarbete med blåsljusmyndigheter exempel på myndighetsöverskridande
suicidpreventivt arbete, men det handlar också om
att identifiera riskpersoner och riskplatser för att
förhindra suicid. Trafikverket tar fram underlag och
följer utvecklingen samt tillhandahåller underlag
och information till berörda aktörer. Myndigheten
arbetar också systematiskt med att klassificera suicid
inom både väg och järnväg. Under 2018 påbörjades
ett samarbete med Rättsmedicinalverket för att fastställa antalet suicid genom hopp från broar i Sverige
under perioden 2010–2017.

■
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Den ideella sektorn har en viktig roll i att komplettera statens,
regionernas och kommunernas insatser för att främja psykisk
hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.

Den ideella
sektorns viktiga roll

D

ET FINNS EN RAD ORGANISATIONER som med olika
inriktningar och typer av verksamheter bidrar
till arbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ofta handlar det om kunskapsspridning, opinionsbildning och olika former av stödjande
arbete. Representanter för den ideella sektorn finns
med i den nationella intressentgruppen inom det
suicidpreventiva arbetet som Folkhälsomyndigheten
samordnar. Därutöver ingår bland andra NASP, SKL
och flera forskare. Gruppen träffades tre gånger under
2018 för att diskutera aktuella frågor inom suicidprevention och för att dela kunskaper och erfarenheter
med varandra. Ideella organisationer samverkar
med oss även i mer specifika frågor, och deltar t.ex. i
arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning om
psykisk hälsa och suicid för ledare i ideella organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga.
”De ideella organisationerna har en närmare
kontakt med målgruppen än vad vi har. Eftersom de
möter personer med psykisk ohälsa nästan dagligen
har de kunskap som är viktig för oss i arbetet med
att ta fram den webbaserade utbildningen”, berättar
Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.
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NATIONELLA INTRESSENTGRUPPEN
FÖR SUICIDPREVENTION 2018

• Hjälplinjen
• Jourhavande präst
• Mind
• Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention (NASP)
• Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
• Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)
• RFSL Ungdom
• Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
• Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandes stöd (SPES)
• Suicide Zero
• Suicidprevention i väst (SPIV)
• Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• 1177 Vårdguiden
• Forskare

Statsbidrag för arbete med psykisk hälsa
och suicidprevention
Folkhälsomyndigheten har sedan 2017 fördelat verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar
med frågor om psykisk hälsa och suicidprevention.
Verksamhetsbidraget omfattar 15 miljoner kronor
årligen. Under 2018 var det 29 organisationer som
fick bidrag för sin verksamhet. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelades till 21 av dessa organisationer
genom ett tilläggsuppdrag som vi fick under sommaren. Därutöver fördelade vi 10 miljoner kronor till 17
organisationer som arbetar med att främja psykisk
hälsa och förebygga suicid bland målgruppen barn
och unga i migration, och nästan 1 miljon kronor
fördelades genom projektbidrag för insatser som
rör psykisk hälsa och suicidprevention för gruppen
transpersoner. Nationell samverkan för psykisk hälsa
(NSPH) beviljades 5 miljoner kronor i ett kombinerat organisations- och verksamhetsbidrag, med
syfte att förstärka organisationens förutsättningar att
fungera som en s.k. paraplyorganisation – ett sätt att
förstärka samverkan mellan brukarorganisationer
inom området psykisk hälsa.
Många olika aktörer beviljades verksamhetsbidrag under 2018, allt från organisationer som

arbetar med breda hälsofrämjande insatser, såsom
Scouterna och Reacta, till sådana som arbetar mer
specifikt med suicidprevention, exempelvis Suicide
Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandes stöd (SPES). År 2018 arbetade de ideella organisationerna främst med att utveckla sina
befintliga verksamheter. Exempelvis ordnade Frisk
och Fri en volontärrekryteringskampanj för att öka
sin volontärverksamhet, och Suicidprevention i väst
(SPIV) arbetade med att utveckla, kvalitetssäkra och
expandera sina utbildningar. Vissa organisationer
fokuserade på att öka allmänhetens kännedom om
sin verksamhet, exempelvis Bris, som gjorde en informationssatsning i digitala kanaler riktat till barn
och unga med psykisk ohälsa. Flera av de organisationer som tilldelades medel 2018 har olika typer
av stödinsatser via telefon, chatt och e-post. Ett exempel är Mind som driver Självmordlinjen, och ett
annat är organisationen Män som driver killfrågor.
se. Andra organisationer arbetar med förebyggande
insatser riktade till specifika målgrupper med större
risk för psykisk ohälsa såsom HBTQ-personer och
samer. Mer information om statsbidragen finns på
www.folkhalsomyndigheten.se/statsbidrag.

■
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WEBBASERAD UTBILDNING OM PSYKISK OHÄLSA

Folkhälsomyndigheten har under 2019 i uppdrag att
ta fram och sprida en grundläggande webbaserad
utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn
och unga för ledare i ideella organisationer som
anordnar aktiviteter för barn och unga. Utbildningen
ska ha ett funktionshinders- och barnrättsperspektiv.
Den ska också vara kostnadsfri för organisationerna.
Uppdraget genomförs i samråd med Socialstyrelsen,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och Polismyndigheten samt i dialog med berörda ideella organisationer. Utbildningen kommer att lanseras
hösten 2019.
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Vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
bedrivs bland annat forskning, omvärldsbevakning och utbildning
för att förebygga självmord.

Nationellt centrum
för suicidforskning
och prevention

N

ASP VID KAROLINSKA INSTITUTET är statens
och Stockholms läns landstings expertenhet
inom det suicidpreventiva området. Inom
sitt uppdrag bedriver NASP bland annat forskning,
konsultation, omvärldsbevakning och utbildning.
NASP är också ett WHO Collaborating Centre
inom suicidforskning och metodutveckling samt
rådgivande organ för Europakommissionen.
År 2018 erbjöd NASP både konsultationer i
metodstöd för suicidprevention och faktaunderlag
till en mängd nationella och internationella aktörer
(det senare i egenskap av WHO samarbetscentrum).
Utbildningar inom suicidprevention till allmänhet,
forskare och praktiker i Sverige och utomlands är
också en viktig del av verksamheten. NASP har arbetat
aktivt för att öka synligheten kring frågor om suicid
och suicidprevention i medier. Under 2018 var NASP
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också med och publicerade ett 20-tal vetenskapliga
artiklar, bland annat om ökad självmordsrisk hos
närstående till personer som begått självmord, risk
för suicidala handlingar efter utskrivning från vården
och sambandet mellan mobbning, depression och
suicidalitet. Vid NASP bedrivs flera forskningsprojekt
med medel från svenska anslagsgivare och EU. Ett
forskningsprojekt gäller att utvärdera det skolbaserade
programmet Youth Aware of Mental Health (YAM) i
163 av Stockholms skolor. Det pågick under 2018 och
förväntas vara färdigt 2020 eller 2021. En kostnadseffektivitetsanalys av YAM, baserad på europeiska
data, publicerades 2018 av en irländsk forskargrupp
liksom kvalitativa data om hur eleverna upplever
YAM i klassrummet, utifrån uppgifter som forskare
från NASP tillsammans med forskare från Slovenien,
Estland och Spanien samlat in.

■

År 2018 anordnade Folkhälsomyndigheten ett internationellt
nätverksmöte för ledare från 24 länder för att dela kunskap
och erfarenheter om psykisk hälsa och suicidprevention.

IIMHL – ett nätverk
för ledare inom
psykisk hälsa

H

UR KAN LEDARE INOM OLIKA SEKTORER arbeta
för ett samhälle som fullt ut främjar en god
psykisk hälsa? Under en vecka i månadsskiftet
maj–juni 2018 var detta temat för ett internationellt
nätverksmöte som Folkhälsomyndigheten arrangerade, där ledare träffades för att lära, reflektera och
arbeta tillsammans. Arbetet utgick från ett regeringsuppdrag som vi fick i februari 2017 om att förbereda
och anordna en internationell konferens för ledare
inom nätverket International Initiative for Mental
Health Leadership (IIMHL). Sverige är medlem
i nätverket tillsammans med åtta andra länder i
Europa, Nordamerika och Oceanien. Nätverket ska
leda till effektivt lärande mellan t.ex. ledare, strateger
och utvecklare från alla sektorer i samhället som kan
påverka förutsättningarna för psykisk hälsa.

Konferensen samlade 500 deltagare
Konferensen ägde rum 28 maj – 1 juni 2018 med
över 500 deltagande ledare från 24 länder. Det övergripande temat – Building Bridges Beyond Borders
– handlade om att skifta nätverkets huvudfokus från
ett mer kliniskt perspektiv till ett folkhälsoperspektiv.
De två första dagarna ägnades åt erfarenhets- och
kunskapsutbyte (tematiska utbyten) inom en rad
olika områden, exempelvis suicidprevention och
psykisk hälsa hos barn, unga och äldre. Totalt anord-

nades 27 tematiska möten som arrangerades av olika
värdorganisationer i Sverige, Finland, Nederländerna
och Skottland. Själva nätverksmötet genomfördes
under andra delen av IIMHL:s veckolånga konferens,
och det bestod av plenarsessioner, workshoppar
och andra former av möten. Folkhälsomyndigheten
planerade och genomförde konferensen i samråd
med den nationella samordnaren inom området
psykisk hälsa, Socialstyrelsen, SKL, MFD och en rad
referensorganisationer.

Nya kontakter, idéer och motivation
Resultat från en uppföljande utvärdering visar att i
princip samtliga värdar och deltagare i de tematiska
utbytena, samt deltagare i nätverksmötet, var nöjda
eller mycket nöjda med konferensen. Deltagarna
uppgav att de fått nya kontakter, idéer och motivation för ökat internationellt samarbete. Flera nya
samverkansprojekt, där ledare från Sverige deltar,
har dessutom inletts som ett resultat av konferensen.
Antalet svenska medlemmar i nätverket ökade från
42 till 278 stycken, som ett resultat av att Sverige
arrangerat nätverksmötet. Folkhälsomyndigheten
har även medverkat i att genomföra ett forum för
projektledare och regionala styrgrupper inom området psykisk hälsa, i syfte att sprida de internationella
erfarenheterna till ledare i Sverige.

■
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Runt om i landet pågår arbete med suicidprevention och på regional
nivå finns numera samordnare som håller ihop arbetet.
Här presenteras ett exempel från Region Jämtland Härjedalen.

Suicidprevention i Region
Jämtland Härjedalen

A

RBETET MED SUICIDPREVENTION

ser olika ut i olika delar av
landet. I de flesta län finns
suicidpreventionssamordnare och i
en kartläggning som Folkhälsomyndigheten genomförde 2017 uppgav 18
landsting (86 procent) att de arbetar
med suicidprevention utanför den
kliniska verksamheten, jämfört med
15 landsting (71 procent) vid undersökningen 2015. I kartläggningen
uppgav också 10 av 21 landsting att de
har en suicidpreventiv handlingsplan.
I Region Jämtland Härjedalen har man
arbetat intensivt med att ta fram en
suicidpreventiv handlingsplan under
de senaste två åren. Vi har ställt tre
frågor till Jan Persson, regional samordnare i Region Jämtland Härjedalen,
om arbetet i regionen.
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Hur är arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention
organiserat i er region?
Rent strategiskt valde vi att införliva det suicidpreventiva arbetet i den länsövergripande handlingsplanen för
psykisk hälsa som togs fram inom ramen för överenskommelserna mellan staten och SKL. I arbetet med
att ta fram en suicidpreventiv plan valde regionen att
organisera processen från ett länsövergripande perspektiv med ansvar för samordning, samverkan och kompetensutveckling. Detta innebär att en halvtidsanställd
resurs kommer att ha ett övergripande ansvar för arbetet
med att verkställa planens aktiviteter. Handlingsplanen
samfinansieras av kommunerna och Region Jämtland
Härjedalen. Alla delar av planen har också förankrats
politiskt.
Vilka aktörer samverkar kring frågorna
i er region?
I framtagandet av planen och i den nuvarande processen deltar samtliga länets kommuner, Region Jämtland
Härjedalen, lokala brukarorganisationer, Svenska kyrkan,
Polismyndigheten och Försäkringskassan. I framtiden
ser vi att vi kommer att behöva utveckla vår samverkan
för att omfatta ännu fler viktiga samhällsaktörer.
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Vilka är de främsta förebyggande insatserna
inom psykisk hälsa och suicidprevention som
ni satsar på?
En gång per år genomförs en stor länskonferens
inom suicidpreventivt arbete. Därutöver satsar vi
mycket på kompetenshöjning via olika utbildningsprogram såsom Mental Health First Aid (MHFA),
PAX (på engelska: Good Behavior Game, ett skol-

baserat program som syftar till att förstärka positiva
beteenden och attityder mellan skolelever och lärare)
och SPISS-utbildningen (webbutbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård). Den sistnämnda
genomförs framför allt för personal inom hälso- och
sjukvården, inom ramen för specialistpsykiatrins
ansvar.

■

SKL STÖDJER DET SUICIDPREVENTIVA ARBETET

I början av 2017 uttryckte de regionala samordnarna för suicidprevention runt om i landet att de behövde
stöd för att utveckla samverkan och
hålla ihop det nätverk som de själva
hade initierat. SKL, genom Uppdrag
Psykisk Hälsa (UPH), tog då på sig
att skapa en arena för att underlätta
samordningen och samverkan, och
det arbetet fortsatte under 2018.
Tillsammans med samordnarna
har UPH möjliggjort fysiska träffar,

tillhandahållit en digital mötesplats
och stöttat gruppen på olika sätt.
Under året ökade också antalet
samordnare och i dagsläget är alla
län representerade i nätverket. Vid
årsskiftet 2018/2019 tog Folkhälsomyndigheten över stödet till
gruppen med regionala samordnare.
Utöver arbetet med att stötta de
regionala samordnarna tillhandahåller UPH även utbildningar inom
suicidprevention särskilt riktat till

primärvården. Utbildningarna filmas
och finns tillgängliga på Uppdrag
Psykisk Hälsas webbplats. Under
2018 har SKL även arbetat med att ta
fram en skrift om suicidprevention i
fysisk miljö som kommer att publiceras under 2019. Suicidprevention ingår också i de kunskapsmaterial som
sammanställs inom Programområde
psykisk hälsa (en del av Regionernas
system för kunskapsstyrning i hälsooch sjukvården).
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Folkhälsomyndigheten lyfter i en nyligen redovisad utredning
behovet av en långsiktig satsning för att motverka stigma
kring psykisk ohälsa och suicid.

Förslag för att
minska stigma

I

NSATSER FÖR ATT MINSKA STIGMA kring psykisk ohälsa

och suicid är en viktig del av ett förebyggande och
främjande arbete inom området. Därför beslutade
regeringen 2018 att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda en informations- och kunskapshöjande insats inom psykisk hälsa och suicidprevention.
Uppdraget innebar bl.a. att utreda och redovisa en plan
för hur en insats för att minska stigma i befolkningen
kan utformas och genomföras, och att redovisa kostnadsberäkningar för genomförandet.
Utredningen som vi lämnade till regeringen i
november 2018 visar att arbetet för att minska stigma
tar tid och kräver uthållighet, och att det behövs
en nationell aktör som kan koordinera insatserna.
Resultaten pekar vidare på att arbetet måste bestå av
olika typer av kunskapshöjande och attitydförändrande insatser, som är riktade till olika målgrupper
och sker på olika nivåer i samhället. En enskild nationell kampanj som genomförs under en begränsad
tid kan inte motiveras ur vare sig ett vetenskapligt
eller ett ekonomiskt perspektiv.
Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar om arbetet: ”Vår utredning visar också
att det redan görs mycket för att bidra till att stigma
kring psykisk ohälsa och suicid minskar. Men arbetet
är splittrat och riskerar att inte uppnå avsedda
effekter. Vårt förslag är därför att det satsas mer
långsiktigt på nationell samordning för att få till en
sammanhållen riktning på arbetet, i samarbete med
aktörer på regional och lokal nivå.”

■
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SYSTEMATISK GENOMGÅNG AV LITTERATUREN

Resultaten av en systematisk litteraturöversikt som
Folkhälsomyndigheten genomförde inom ramen för
regeringsuppdraget visar att det finns viss kunskap
om vilka typer av insatser kan bidra till minskat stigma
kring psykisk ohälsa och suicid. Strategier som bygger
på social kontakt med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och utbildning, och som varar över tid, har
potential att leda till en positiv förändring i kunskaper,
attityder och i viss mån beteenden gentemot personer
med psykisk ohälsa. Forskningslitteraturen lyfter även
lokal förankring och involvering (community engagement) som en framgångsfaktor.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
www.folkhalsomyndigheten.se

”

Arbetet mot stigma
tar tid och kräver
uthållighet.
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Under 2019 fortsätter Folkhälsomyndigheten, tillsammans
med övriga berörda aktörer, att utveckla insatserna för att
främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det
suicidpreventiva arbetet.

Arbetet fortsätter
under 2019

A

V DEN HÄR RAPPORTEN framgår att arbetet med

psykisk hälsa och suicidprevention berör ett
stort antal samhällsområden och att engagemanget för frågorna är stort. Under 2019 fortsätter
vi, tillsammans med övriga berörda aktörer, att
utveckla insatserna. Det gör vi genom att stärka samordning och samverkan, stödja kunskapsutveckling
och utveckla uppföljningen.

Samordning och samverkan för att
stärka det förebyggande arbetet
Sedan 2015 har den nationella samordningen inom
det suicidpreventiva området stärkts. Under 2019
fortsätter Folkhälsomyndigheten att utveckla olika forum för mer konkret samverkan och undersöka möjligheterna att involvera fler intressenter i den nationella samordningen. Vi kommer också att utöka vårt
samarbete med gruppen med regionala samordnare
inom området suicidprevention. Samtidigt genomför
vi under 2019 vissa insatser för att ytterligare utveckla
den bilaterala samverkan mellan olika myndigheter
inom området psykisk hälsa. Syftet är att skapa ett
effektivt och långsiktigt tvärsektoriellt arbete för att
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och
suicid. Vi planerar även att initiera en kartläggning
av pågående initiativ och samverkanskonstellationer i
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syfte att kunna presentera en helhetsbild av det arbete
som bedrivs på nationell nivå.

Kunskapsutveckling och uppföljning
bidrar till utveckling inom området
När det gäller vårt kunskapsstödjande arbete planerar vi att under 2019 ta fram och sprida relevanta
kunskapsstöd om främjande och förebyggande
insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bland annat kommer vi att lyfta olika aspekter av ojämlikheter i psykisk ohälsa bland äldre. Vi
kommer också att arbeta vidare med uppdraget att
minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid, och
inom ramen för det arbetet presentera kunskapsöversikter om utbildning och medvetandegörande
insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid
samt insatser som kan minska stigma. Under 2019
publicerar vi även kunskapsstöd med fokus på att
förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet samt lanserar
två webbaserade utbildningar inom psykisk hälsa
och suicidprevention. En riktar sig till ledare inom
den ideella sektorn som möter barn och unga. Den
andra är en vidareutveckling av utbildningen Psyk-e
bas med särskilt fokus på suicid.
Som framgår av rapporten är en viktig del av
vårt uppdrag att följa upp, analysera och presentera

lättillgänglig statistik inom området psykisk hälsa
och suicidprevention. Under 2019 kommer vi bland
annat att ha fortsatt fokus på barns och ungas psykiska ohälsa. Vi kommer även att göra mer fördjupade
analyser och till exempel undersöka sambandet
mellan psykisk ohälsa och suicidrelaterade mått. Att
undersöka utsatta grupper och socioekonomiska
skillnader kommer också att vara prioriterat under
året. Under 2019 kommer vi dessutom att ägna mer
åt att utveckla kunskapen om vad som kännetecknar
en god psykisk hälsa och hur ett positivt hälsotillstånd kan främjas och bibehållas i befolkningen.

”

Under 2019 kommer vi
bland annat att undersöka
vad som kännetecknar en
god psykisk hälsa.

■

FOTO: ANNA ROSTRÖM, SCANDINAV BILDBYRÅ
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Publikationer 2018
Nedan listas Folkhälsomyndighetens publikationer under 2018 inom områdena
psykisk hälsa och suicidprevention. Publikationer från andra områden och från
tidigare år finns på folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material.

Kortversion av
Varför har den psykiska
ohälsan ökat bland barn
och unga i Sverige?
Utvecklingen under perioden 1985–2014

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn
och unga i Sverige?
Publicerad som både rapport och kortversion. Under perioden 1985–2014
ökade andelen 13- och 15-åringar som rapporterade psykisk ohälsa i form
av återkommande psykosomatiska symtom. I rapporten undersöker vi vad
den utvecklingen kan bero på.

Psykisk ohälsa bland högskole- och
universitetsstudenter kan förebyggas
Psykisk ohälsa, t.ex. besvär av ångest, depression och stress, är den
vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studentmottagning.
Högskolor och universitet är därmed en viktig arena för att nå unga vuxna.

Skillnader i positiv psykisk hälsa bland olika grupper
Skillnader i positiv psykisk hälsa
bland olika grupper
En kartläggande litteraturöversikt utifrån kön, ålder, socioekonomisk status,
födelseland och sexuell läggning

50

I rapporten presenteras resultat från en litteraturöversikt om skillnader i
positiv psykisk hälsa. Resultaten tyder framför allt på att det finns skillnader
i positiv psykisk hälsa mellan socioekonomiska grupper. Kartläggningens
resultat talar för att interventioner för att minska ojämlikhet i psykisk hälsa
bör ta särskild hänsyn till skillnaderna i socioekonomi. Studien pekar också
på behov av mer forskning på området, särskilt när det gäller betydelsen av
migration och sexuell läggning.

Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress
och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar
De självrapporterade psykosomatiska symtomen ligger kvar på samma
nivåer som 2013/14, för både 13- och 15-åringar och för flickor och pojkar.
Däremot har det varit en markant ökning för 11-åringarna. Samtidigt
har den självrapporterade skolstressen ökat för flickorna i alla tre
åldersgrupperna och för de 15-åriga pojkarna. Denna delrapport redovisar
resultat från Skolbarns hälsovanor, 2017/18, med fokus på psykosomatiska
symtom och skolmiljö.

Utvecklingen av psykosomatiska
besvär, skolstress och skoltrivsel
bland 11-, 13- och 15-åringar
Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18

Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar
Denna delrapport redovisar resultat från Skolbarns hälsovanor, 2017/18,
med fokus på psykisk hälsa. De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar uppger
att de är tillfreds med livet. Under de senaste 15 åren har andelen med
hög livstillfredsställelse varit stabil, samtidigt som andelen 15-åringar
med återkommande psykosomatiska besvär såsom huvudvärk,
sömnsvårigheter och nedstämdhet har ökat.

Psykisk hälsa bland 11-, 13och 15-åringar
Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18

Suicidprevention 2017. En lägesrapport om det
nationella arbetet med att förebygga självmord
Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av det
suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Den omfattar det
suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra
berörda myndigheter och den ideella sektorn. Vi presenterar också aktuell
statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar.
Suicidprevention 2017
EN LÄGESRAPPORT OM DET NATIONELLA ARBETET
MED ATT FÖREBYGGA SJÄLVMORD

1
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Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt
utsatta områden

MAJ 2018

UTBLICK FOLKHÄLSA

Suicid förekommer oftare i
socioekonomiskt utsatta områden

Cairns och medarbetare har studerat sambandet mellan
områdens socioekonomiska förhållanden och suicidalt
beteende (inklusive självskadebeteende) i Europa.
Resultaten visar att det i socioekonomiskt utsatta
områden finns ökad risk för suicidalt beteende jämfört
med områden med högre socioekonomisk standard. Detta
samband kan ses i olika länder, åldersgrupper och kön men
är starkast bland män.
Av de 27 studier som inkluderades i översikten fann
forskarna ett sådant samband i 22 av studierna och i
ytterligare tre studier påvisades delvis ett samband.
I 11 av studierna gjordes ytterligare analyser av sambandet, utifrån s.k. kompositionella och kontextuella
faktorer (se tabellen nedan), som visade att lägre socioekonomi som enskild faktor kunde förklara skillnaderna i suicidalt beteende.

Utsatta områden behöver mer stöd

Forskarna framhåller att socioekonomiskt utsatta områden
behöver mer stöd för att förebygga suicid. Förutom stödet
som ges i alla områden bör dessa områden få extra resurser.
Därmed tillämpar man proportionell universalism för att
minska ojämlikhet i hälsa. Forskarna framhåller också att
det är viktigt att detta uppmärksammas i lokala suicidpreventiva handlingsplaner.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2018. ARTIKELNUMMER 18019. GRAFISK PRODUKTION: ETC KOMMUNIKATION.

Det är välkänt att det finns ett samband
mellan socioekonomisk situation och suicidalt
beteende. Men även karaktären på området
man lever i kan ha betydelse. I socioekonomiskt
utsatta områden är suicidalt beteende
vanligare, speciellt bland män. Det visar en
systematisk litteraturöversikt av Cairns och
medarbetare.

BAKGRUND OCH METOD
I den här systematiska litteraturöversikten undersöker
forskarna i vilken utsträckning socioekonomiska förhållanden i ett område är kopplade till ojämlikhet i suicidalt
beteende i Europa. Forskarna sökte i fem databaser efter
studier publicerade på engelska åren 2005–2015 och som
var genomförda i europeiska länder. I litteraturöversikten
ingår endast observationsstudier som 1) jämför minst två
områden 2) har någon mätning av socioekonomisk utsatthet
på områdesnivå. Totalt inkluderades 27 studier i översikten
som alla bedömdes ha hög eller måttlig kvalitet. Studierna är
gjorda i 14 länder men de flesta kommer från Storbritannien.
Graden av socioekonomisk utsatthet på områdesnivå
mäts i de flesta studier genom att rangordna områden utifrån
faktorer såsom inkomst, sysselsättning, utbildningsnivå,
boendestandard, andel brott eller andel som lever i fattigdom.
Suicidalt beteende omfattar utfallen suicid, suicidförsök,
suicidtankar och självskadebeteende.

Exempel på kompositionella och kontextuella faktorer för suicid
Kompositionella (individuella) faktorer*

Kontextuella (samhälleliga) faktorer^

• negativa livsupplevelser

• boendestandard

• maktlöshet och stigma

• allmänhetens attityder mot suicid

• ohälsosam livsstil

• välfärdspolitik

• dålig hälsa

• möjligheter till jobb

• social exkludering

• socialt kapital

Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta
områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard,
speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som
Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar
sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på
nationell, regional eller lokal nivå.

• närhet till service
* Omfattar befolkningssammansättning, individens beteende och socioekonomisk status i ett geografiskt område.
^ Omfattar sociala, fysiska och ekonomiska förhållanden i ett geografiskt område.

MÅLGRUPP Det här bladet riktar sig till beslutsfattare och
andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional
eller lokal nivå.

REFERENS Cairns J-M, Graham E, Bambra C.
Area-level socioeconomic disadvantage and suicidal
behaviour in Europe: A systematic review. Soc Sci Med.
2017 Nov;192:102-111.

Varje blad i serien Utblick folkhälsa sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten gör ingen egen tolkning
eller värdering av resultaten. Läs mer om Utblick folkhälsa och hitta fler blad på www.folkhalsomyndigheten.se/utblickfolkhalsa.
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Insatser inom primärvården som riktar sig såväl
till vårdpersonalen som till äldre är effektiva för
att förebygga suicidalt beteende och minska
självmordstankar hos äldre. Framförallt gäller
det insatser för att kunna identifiera och
behandla depression.
En litteraturöversikt av Okolie och medarbetare visar att
primärvården är en viktig arena för att förebygga suicidalt
beteende (suicid, suicidförsök och självskadebeteende)
bland äldre. Effektiva insatser är till exempel att utbilda
personal inom primärvården i att känna igen riskfaktorer
för suicid hos äldre. Även behandling av depression genom
sammansatta insatser som integrerar flera vårdgivare
(s.k. collaborative care) minskar risken för suicidalt
beteende hos äldre. Det kan också vara effektivt med andra
insatser såsom läkemedels- och psykoterapibehandling,
telefonrådgivning för äldre i riskzon och breda samhällsbaserade insatser i områden där suicidtalen för äldre är
höga. De samhällsbaserade insatserna kan omfatta bland

annat utbildning till nyckelpersoner (s.k. gatekeeperprogram), identifiering av äldre med depression, gruppaktiviteter för äldre och hänvisning till behandling vid
behov. Författarna framhåller dock att det behövs mer
högkvalitativ forskning om behandling och samhällsbaserade suicidförebyggande insatser för äldre.
BAKGRUND OCH METOD
Suicidalt beteende innefattar suicid, suicidförsök och
självskadebeteende. Riskfaktorer förknippade med suicidalt beteende hos äldre inkluderar psykiska (depression),
fysiska (kronisk sjukdomar och funktionshinder) och
sociala faktorer (förlust och social isolering). Trots att självmord är vanligare hos äldre jämfört med andra åldersgrupper och suicidalt beteende hos äldre är förknippad med
hög dödlighet (på grund av isolering och minskad fysisk
motståndskraft) är forskning om förebyggande insatser i
denna åldersgrupp begränsad. Äldre definieras i studien
som personer över 60 år. Forskarna sökte igenom fem databaser fram till 1 april 2016, och sammanlagt 21 forskningsartiklar inkluderades i översikten. En narrativ syntesmetod
användes för att analysera data och presentera resultat.

Insatser för att förebygga suicid hos äldre
Typ av insats

Beskrivning av insats

Land

Antal studier i över
sikten (antal RCT)

Antal studier som tyder
på positiv effekt*

Primärvårdsbaserade
insatser

Insatser som integrerar
flera vårdgivare samt
utbildning av vårdpersonal

USA, Australien

4 (4 RCT)

4

Behandlingsinsatser

Läkemedelsbehandling,
psykoterapi eller annan
psykologisk behandling

Israel, Frankrike,
USA, Tyskland

6 (2 RCT)

5

Telefonrådgivning

Telefonhjälplinjer och
telefonrådgivning

Italien, USA

3

2

Breda samhälls
baserade insatser

Insatser i lokalsamhället
med flera komponenter

Japan, Hongkong

8

8
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Primärvården kan förebygga
suicid bland äldre

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre
Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök
och självskadebeteende bland äldre. Framför allt kan insatser som
riktar sig att identifiera och behandla depression vara effektiva för att
förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en
systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i
serien Utblick folkhälsa.

*Minskning av suicid, suicidförsök, suicidtankar, självskadebeteende, suicidrisk eller depression. RCT = randomiserad kontrollerad studie.

SYFTE OCH MÅLGRUPP Den här texten sammanfattar
en systematisk litteraturöversikt som utvärderar effekten
av insatser för att förebygga suicidalt beteende bland äldre.
Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar
med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

REFERENS Okolie C, Dennis M, Simon Thomas E, John
A. A systematic review of interventions to prevent suicidal
behaviors and reduce suicidal ideation in older people. Int
Psychogeriatr. 2017;29(11):1801-24.

Varje blad i serien Utblick folkhälsa sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten gör ingen egen tolkning
eller värdering av resultaten. Läs mer om Utblick folkhälsa och hitta fler blad på www.folkhalsomyndigheten.se/utblickfolkhalsa.

Skillnader i positiv psykisk hälsa bland skolungdomar
Skillnader i positiv psykisk hälsa
bland skolungdomar
Analys utifrån Liv och hälsa ung undersökningsåren 2014 och 2017

Digital teknik för
social delaktighet
bland äldr
äldree personer
Ett kunsk
kunskapsstöd
apsstöd om möjliga
möjliga insatser utifrån
forskning
orskning,, praktik,
praktik, st
statistik,
atistik, juridik och etik
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I rapporten presenteras resultat från en studie om skillnader i positiv
psykisk hälsa bland barn och unga i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i
gymnasiet. Resultaten visar att åtgärder för att reducera skillnader i psykisk
hälsa bör anpassas så att de i omfattning och utformning tar särskild
hänsyn till grupper med låg socioekonomisk status (SES) eller dem med låg
SES i kombination med kön (tjej), sexuell läggning (icke-heterosexuell) och
funktionsnedsättningar i form av t.ex. add, adhd eller Tourettes syndrom.

Digital teknik för social delaktighet bland
äldre personer
Detta kunskapsstöd ger vägledning i planeringen av aktiviteter för att
främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik. Kunskapsstödet är framtaget för
dig som är beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom kommunala
verksamheter med mycket kontakt med äldre personer. Kunskapsstödet är
framtaget tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet.

Alkohol och suicid
Tidigare analyser har visat ett samband mellan alkoholkonsumtion och
suicid i befolkningen, men i den här rapporten påvisas inget sådant
samband för perioden 1995–2015. Rapporten visar dock att en ökning i
lokala alkoholförebyggande insatser var relaterad till en minskning av
suicidförsök vilket ger visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan
minska ett suicidrelaterat utfall såsom suicidförsök.

Alkohol och suicid
Analyser av svenska data

OKTOBER 2018
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Barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat marginellt sedan början
av 1980-talet, och ökningen gäller framför allt
norra Europa. Det visar en systematisk litteraturöversikt som omfattar över sju miljoner barn och
unga (10–19 år) i 36 länder runt om i världen.
En systematisk litteraturöversikt och metaanalys av
Thomas Potrebny med flera visar att, globalt sett, ökade
barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär
med 4 procent under perioden 1982–2013. Den största
ökningen observerades 1980–1990, och därefter följde en
mindre ökning medan nivån var oförändrad 2000–2010
(se figur 1). Resultaten visar också att flickor rapporterar
mer psykosomatiska besvär än pojkar och att trenden över
tid är stabil mellan könen.
Figur 1. Sammanvägda resultat om förändring i psykosomatiska besvär
(OR och statistiskt osäkerhetsintervall*), fördelat över olika tidsperioder.

1980–1990
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Psykosomatiska besvär hos unga ökar inte
globalt – med undantag för norra Europa
ställt att besvären ökade under perioden 1982–2013, men
inte i övriga delar av Europa och inte heller i Nordamerika,
Israel eller Nya Zeeland (se figur 2).
Figur 2. Sammanvägda resultat om förändring i psykosomatiska
besvär (OR och statistiskt osäkerhetsintervall*), fördelat över olika
geografiska områden.

Östeuropa
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Södra Europa
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*Oddskvoter (OR) (vertikal linje) anger skillnad i psykosomatiska
besvär mellan slutet och början av perioden. När osäkerhetsintervallet
(horisontell linje) sammanfaller med linjen för 1,0 finns ingen statistiskt
säkerställd skillnad.
**Israel och Nya Zeeland

1990–2000
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*Oddskvoter (OR) (vertikal linje) anger skillnad i psykosomatiska
besvär mellan slutet och början av perioden. När osäkerhetsintervallet
(horisontell linje) sammanfaller med linjen för 1,0 finns ingen statistiskt
säkerställd skillnad.

Litteraturöversikten visar även att förekomsten av psykosomatiska besvär bland barn och unga varierar mellan olika
geografiska områden i världen. I de nordiska länderna och
de baltiska staterna (norra Europa) är det statistiskt säker-

SYFTE OCH MÅLGRUPP Den här texten sammanfattar
en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som
undersökt trender i barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär. Faktabladet riktar sig till beslutsfattare
och andra som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa på
nationell, regional och lokal nivå.

METOD
Författarna sökte i tre databaser efter studier som täcker
perioden 1982–2013 och som avser barn och unga i åldern
10–19 år. Studierna omfattade minst två mätningar under
minst en femårsperiod. Totalt identifierades 7 771 potentiella studier, varav 21 inkluderades i översikten. Studierna
omfattar sammanlagt över sju miljoner barn och unga
från 36 olika länder. Psykosomatiska besvär inkluderar
både psykologiska och somatiska hälsobesvär, exempelvis
symptom på oro, ångest, nedstämdhet, huvudvärk, magont
och sömnproblem.

REFERENS Potrebny T, Wiium N, Moss-Iversen
Lundegård M. Temporal trends in adolescents’ selfreported psychosomatic health complaints from 19802016: A systematic review and meta-analysis. PloS ONE.
2017;12(11):e0188374.

Psykomatiska besvär hos unga ökar inte globalt
– med undantag för Norra Europa
Barns och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat
marginellt sedan början av 1980-talet och ökningen kan ses framförallt
i norra Europa. Det visar en systematisk litteraturöversikt och
metaanalys som undersökt trender i barns och ungas självrapporterade
psykosomatiska besvär och som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat
i serien Utblick folkhälsa. Översikten omfattar över sju miljoner barn och
unga (10–19 år) i 36 länder runt om i världen.

Varje blad i serien Utblick folkhälsa sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten gör ingen egen tolkning
eller värdering av resultaten. Läs mer om Utblick folkhälsa och hitta fler blad på www.folkhalsomyndigheten.se/utblickfolkhalsa.

Landstingens arbete med att förebygga självmord
UTVECKLINGEN AV DET REGIONAL A SUICIDFÖREBYGGANDE ARBETET

Landstingens arbete med att
förebygga självmord

de arbetar med suicidprevention utanför den kliniska
verksamheten, jämfört med 15 landsting (71 procent) vid
undersökningen 2015. Totalt 11 landsting (52 procent)
uppgav att de driver eller samordnar ett suicidpreventivt
arbete med uttalat mål att förebygga suicid utanför den
kliniska verksamheten. Ytterligare 7 landsting (33 procent)
svarade att de deltar i det suicidpreventiva arbetet utanför
den kliniska verksamheten. Endast 3 landsting (14 procent) uppgav att de inte deltar i ett suicidpreventivt arbete
utanför den kliniska verksamheten men att de har planer
på att påbörja ett sådant. Kartan redovisar hur landstingen
besvarade frågan.

86%
48%
86%

arbetar med suicidprevention utanför den
kliniska verksamheten.
har en handlingsplan med uttalat mål att
förebygga suicid.
samverkar med andra aktörer kring frågor
som rör suicid.

Ja, driver
samordnar
ett arbete
Arbete
medeller
uttalat
mål att förebygga
suicid
utanför
denarbete
kliniska verksamheten
Ja, deltar
i ett
presenterat på landstingsnivå

Nej, men har planer på att inom
detJa,
närmaste
åretsamordnar
påbörja ett arbete
driver eller
Nej,ett
inget
arbete bedrivs
arbete
Ja, deltar i ett arbete
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året påbörja ett arbete
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Vid uppföljningen uppgav 18 landsting (86 procent) att

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 18012

Folkhälsomyndigheten har följt utvecklingen av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå sedan 2015 [1].
Under 2017 genomfördes en uppföljning av landstingens/
regionernas (fortsättningsvis endast benämnda landstingens) suicidpreventiva arbete för att få en aktuell bild av det
suicidförebyggande arbetet på regional nivå.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2018

Antalet landsting som arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten har
ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste
kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på
regional nivå.

Antalet landsting som arbetar med suicidprevention utanför den kliniska
verksamheten har ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på regional nivå. Det här faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis
kommuner, landsting och ideella organisationer.

Nej, inget arbete bedrivs

De 18 landsting som uppgav att de arbetar med suicidpreven-

tion fick också besvara frågor om uppföljning och samverkan. Av dessa uppgav 16 landsting (89 procent) att de följer
upp resultaten av sina insatser, och alla 18 landsting (100
procent) uppgav att de samverkar med andra aktörer kring
frågor som rör suicidprevention.

Läs mer om vårt arbete och hitta fler publikationer på
www.folkhalsomyndigheten.se och www.suicidprevention.se.
Följ oss också på Twitter @suicidprevent
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Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av
området psykisk hälsa och suicidprevention under 2018. Rapporten
omfattar det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten men
berör även det arbete som genomförts av andra myndigheter och
nationella aktörer inom området. Vi presenterar också aktuell statistik
om utvecklingen av psykisk hälsa, ohälsa och suicid i befolkningen.
Rapporten riktar sig till tjänstepersoner i Regeringskansliet, nationella
myndigheter och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör
psykisk hälsa och suicidprevention. Den riktar sig även till tjänstepersoner
och intressenter på regional och lokal nivå.
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar
för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och
stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa
och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker
samhällets utveckling.
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