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Definition: psykisk (o)hälsa

WHO (2001) definierade psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande där 

varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, 

kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk 

hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både 

individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang 

hen lever i.

Begreppet psykisk ohälsa är en samlad beteckning för mindre allvarliga besvär till 

exempel oro och nedstämdhet. I begreppet ryms även mer allvarliga symtom som 

uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. De psykiska besvären som oro och 

nedstämdhet kan vara normala reaktioner i livet och är ofta övergående. Allvarlig form 

av psykisk ohälsa som tar sig i uttryck i syndrom är ett psykiatriskt tillstånd (Bremberg 

och Dalman, 2015).



Nationella siffror

De flesta unga mår bra men…

Epidemiologisk forskning tyder på att den 

psykiska ohälsan bland barn och unga i 

höginkomstländer har ökat under de senaste 

30 åren i synnerhet bland flickor, samt att 

socioekonomisk utsatthet ökar risken för 

psykisk ohälsa.

Folkhälsomyndigheten, Skolbarnshälsovanor



Andel elever som ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda under 

de tre senaste månaderna, utveckling över tid, Norrbottens län (%) 

(observera skalan).

Data från Hälsosamtalet i skolan



Andel elever som ofta eller alltid är stressade över skolarbetet i 

Norrbotten (%) Observera skalan.

Data från Hälsosamtalet i skolan



Säkra och osäkra självmord per 100 000 invånare i 

Sverige, 15 år och äldre, 1980-2015





Nyanlända barns hälsa - Barnombudsmannen

• Resultaten är inte heltäckande men ger en bild av hur 

hälsoproblemen kan se ut.

• Skolsköterskor benämner den psykiska ohälsan som det 

största hälsoproblemet bland nyanlända barn, de bedömer 

att problemet kan öka under asylprocessen.

• När nyanlända barn beskriver hur de mår ligger fokus på den 

psykiska ohälsan, även om den kan hänga ihop  med fysiska 

symtom.

• Barnen i kartläggningen ger en rad exempel på att de inte 

känner till att de har rätt till hälso- och sjukvård.

Nyanlända barns hälsa. Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt



• Citat ur barnombudsmannens rapport

En pojke riktade sitt budskap direkt till statsministern

”Jag ska berätta för er att om ni träffar honom så får ni gärna 

berätta för honom att det vi går genom är jättestressigt och 

väldigt svårt. Vi har kvällar, vi kan inte sova och jag vaknar tre, 

fyra gånger varje kväll och så har jag jättesvårt att somna om 

och tänker på min familj”.

Nyanlända barns hälsa. Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt



Ensamkommande barn

• Barn som har ett gott föräldrastöd vid svåra traumatiska 

händelser reducerar risken att utveckla psykiatriska symtom.

• De ensamkommande barnen är en utsatt och heterogen 

grupp som ställs inför svåra riskfaktorer både före och efter 

ankomsten.

• Erfarenheter av våld och krig, separation från 

familjemedlemmar och vänner, asylprocessen och 

boende arrangemangen. 

Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma 

förbättringar. Socialmedicinsk tidskrift (2016) Vol 93. Nr 1



Perspektiv på hälsa enligt nyanlända 

elever

Bergström Wuolo, M och Dahlström, J. 2017 



• Datainsamlingen har skett med hjälp av öppna brev där 

deltagarna fick fortsätta på meningen “Nu ska jag rita och 

berätta om en dag då jag mådde bra, det var…”.

Bergström Wuolo, M och Dahlström, J. 2017 



Tema 1. Få bestämma själv

Bergström Wuolo, M och Dahlström, J. 2017 



Tema 2. Finna kraft i tankar och minnen

Bergström Wuolo, M och Dahlström, J. 2017 



Tema 3. Känna känslan av ett vi

Bergström Wuolo, M och Dahlström, J. 2017 
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