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• Vad är psykisk (o)hälsa?
• Lagar som är viktiga att veta om
• Andas djupt och strecka på sig
• Att må dåligt kan betyda olika saker – olika bilder från verkligheten
• Lunch
• Kaffe och andra droger
• Paus för andetag
• Konsten att se andras livsleda och kunna agera rätt

Definition
• 1946 tog WHO upp en konstitution med bl.a. definition av hälsa
(trädde i kraft 7 april 1948)

Lagar

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och
funktionsnedsättning”

(Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence
of illness or infirmity)

Definition forts.
• 16-02-02: Strategy for Sweden’s cooperation with the World Health
Organisation (WHO) 2016–2019
• 18-10-18: Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av
Agenda 2030 (UD2018-03806FN)

Barnkonventionen
• Första deklarationen antogs av FN 6 september 1924
(genevedeklarationen)
• 20 november 1989 antog FN nuvarande ”Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter” (barnkonventionen)

• 18-06-13 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen
om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020
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Barnkonventionen
• Huvudprinciper (art. 2, 3, 6 och 12):

• alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde, ingen får
diskrimineras
• barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet
• varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, det innebär inte bara
barnets fysiska hälsa utan också den andliga, moraliska, psykiska och sociala
utvecklingen
• barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör dem

Andra viktiga lagar
• Skollag (2010:800)
• 1 kap. 10§: I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör
barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa
under 18 år.

• SoL (2001:453)
• 2 kap. 1§: Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de
behöver.

• LSS (1993:387)

https://unicef.se/barnkonventionen

Andra viktiga lagar
• HSL (2017:30)
• Patientlag (2014:821)
• 2 kap. 1§: Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en
medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

• LVU (1990:52)
• LVM (1988:870)
• LPT (1991:1128)
• LRV (1991:1129)

Finns det ”tyngre” och ”lättare” lagar?
• Vissa lagar går före andra
• LPT/LRV går före alla andra nämnda lagar
• Vid avslutad vård enligt LPT/LRV kan annan tvångslagstiftning
fortfarande vara aktuell (LVM, LVU)
• LVM/LVU är inte lagen för vården men vården kan behöva kopplas in
enligt dessa lagar (medicinsk bedömning)
• LVM/LVU tvingar inte individen till medicinsk behandling!

Vad är symtom?
Symtom = sjukdomstecken

BENSTRÄCKARE

- Objektiva symtom – kan iakttagas av andra
- Subjektiva symtom – kan upplevas/iakttagas endast av den sjuke

Kan ni ge exempel på objektiva och subjektiva symtom?
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Ångest
• Vad är ångest?
• Hur känner man ångest?
• Går det att hantera ångest?

• När är det akut?

Sömnsvårigheter
• Vad betyder normal sömn och varför behöver vi sova?
• Vad frågar vi patienter med sömnsvårigheter?
• Behandla?

Nedstämdhet

Ätstörning

• Vad betyder det att vara nedstämd?
• När blir nedstämdhet till depression?
• Behandla nedstämdhet?
• Behandla depression?

• När pratar vi om ätstörning?
• Ätstörning kan vara symtom på något helt annat
• Finns det behandling?

• När blir det akut?

• Kan det bli akut?
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Självskadebeteende
• Självskadebeteende och självdestruktivt beteende
• Orsaker?
• Vad göra?

Beteendestörning
• När beteendet blir avvikande?
• Orsaker?
• Behandling?

• Kan det bli akut?

Beroende eller missbruk?
• Beroende:

Lunch

•
•
•
•
•
•

Stark längtan efter drogen
Svårigheter att kontrollera intaget
Fortsatt användning trots skadliga effekter
Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter
Ökad tolerans
Fysiska abstinenssymtom

Beroende eller missbruk?
• Missbruk:
• Upprepad användning av substansen som leder till misslyckande att fullgöra
sina skyldigheter på arbete, i skolan eller i hemmet
• Upprepad användning av substansen i riskfyllda situationer (onykter
bilkörning, arbete)
• Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket
• Fortsatt användning trots återkommande problem

Substansbrukssyndrom
• ICD-10 delar substansbruk i 2 kategorier:
• Skadligt bruk
• Beroende

• DSM-IV har också 2 olika diagnoser:
• Missbruk
• Beroende (likadana kriterier som motsvarande i ICD-10)

• DSM 5 slog ihop de olika subdiagnoser i en under ämnet:
Substansbrukssyndrom som graderas som mild, måttlig och svår
(beroende på hur många kriterier är uppfyllda)
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Vad kan man vara beroende utav?

Vilka är larmsignaler?
Korta, recidiverande arbetsfrånvaro
Sämre prestation i skolan/arbete – tydlig skillnad från tidigare funktionsnivå
Beteendeförändringar som ger misstanke om påverkan
Hereditet för missbruk/beroende
Andra psykiatriska diagnoser som ökar risk för beroende: ADHD,
personlighetssyndrom, depression, ångest, psykos sjukdomar, bipolärt
syndrom
• Somatiska symtom/sjukdomar som är ofta kopplade till missbruk: hepatit C,
nedsatt lever funktion, neurologiska symtom (tremor), en del infektioner

• nästan allt…
• men framförallt:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

alkohol
läkemedel
narkotika
dopningsmedel
spel
tobak
blandad

Samsjuklighet

Riskfaktorer

• sömnsvårigheter
• ångestsjukdom
• depression/bipolär sjukdom
• psykos sjukdomar
• neuropsykiatriska störningar
• personlighetsstörning
• smärta

• utsatta och komplicerade livssituationer
• kontinuerligt användande av beroendeframkallande läkemedel
• aktuell eller tidigare användning av beroendeframkallande
läkemedel på icke godkänd indikation
• aktuellt eller tidigare skadligt bruk/beroende av alkohol eller illegal
narkotika

BENSODIAZEPINER

BENSODIAZEPINER
• Kan ge:
• dåsighet, yrsel, huvudvärk, minnesluckor, muskelsvaghet
• sällsynta fall upphetsning
• aggressivitet vid högre doser
• hallucinationer och mardrömmar

Alkohol och bensodiazepin påverkan på hjärnan: belöningssystem, hjärnbarken,
lillhjärnan, hippocampus och amygdala.
www.hjarnguiden.se
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BENSODIAZEPINER

OPIOIDER

• Abstinens kan vara farlig!
• Långvariga effekter efter utsättning (även 6 månader efter!):
• lättirritabilitet
• muskelspänningar
• ambivalens
Opioider påverkan på hjärnan: de centrala delarna av belöningssystemet,
amygdala, thalamus (vilket kan förklara deras smärtlindrande effekt).
www.hjarnguiden.se

OPIOIDER – heroin och andra

OPIOIDER – heroin och andra
• Långtidseffekter:

• Gäller också läkemedel som: morfin, kodein, oxykodon,
spasmofen
• Påverkan:
•
•
•
•
•
•

ruset upplevs som en väldigt intensiv känsla av välbefinnande och eufori
snabb utveckling av beroende.
små sammandragna pupiller (knappnålsstora) med en stirrande blick
hängande ögonlocken
svårt att hålla en upprätt hållning
vid akut påverkan sitter individen ofta ihopsjunken eller ligger ner.

• Impotens och sexuellt ointresse
• Viktminskning
• Förstoppning
• Nedsatt immunförsvar

CENTRALSTIMULERANDE MEDEL

CENTRALSTIMULERANDE MEDEL
• Kokain, amfetamin, ecstasy (MDMA), katdroger
• Effekter av användning:
ökar den psykiska energin och aktiviteten, rastlöshet
minskar hunger, trötthet och sömnighet
stora utvidgade pupiller som inte påverkas även om ljuskällan förändras
blicken är ofta intensiv och stirrande och runt ögonen kan man ibland se små
muskelryckningar
• musklerna kan bli mycket spända och man kan se hastiga, krampaktiga
rörelser i t.ex. käkmuskler eller fingrar
• muntorrhet, vilket gör att man gör tuggrörelser, försöker svälja för att öka
salivutsöndringen samt slickar sig om läpparna
•
•
•
•

Kokain och amfetamin påverkan på hjärnan: den centrala delen av
belöningssystemet (dopaminergt system)
www.hjarnguiden.se
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CENTRALSTIMULERANDE MEDEL

CANNABIS (THC)

• Långtidseffekter:

Tolerans till eufori
Viktnedgång och aptitförlust (vitaminbrist och undernäring)
Irritabilitet & Aggressivitet
Oberäknelig (känslor)
Sexuellt ointresse samt impotens
Ångest
Vanföreställningssymptom och psykos
Hjärtinfarkt med hjärtstillestånd - blodkärlen drar ihop sig i kombination med
ökad hjärtfrekvens
• Skador på slemhinnor och vävnader i näshåla till följd av att man ”snortat”
substansen
•
•
•
•
•
•
•
•

THC påverkan på hjärnan: nucleus accumbens, caudate nucleus, hippocampus
(minnessvårigheter vid användning!) och lillhjärnan (koordinations- och
balanssvårigheter).
www.hjarnguiden.se

CANNABIS (THC)
• Cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet i Sverige och i hela
västvärlden
• THC är en fettlöslig substans, kan binda till fettvävnad (hjärna, lever)
och stanna kvar i kroppen även efter det att tillförseln upphört och
efter upprepat intag kan man spåra cannabis i urinen i flera veckor,
ibland månader

CANNABIS (THC)
• Akuta effekter:
• förstärkta syn, ljud och känselintryck
• försämrade kognitiva funktioner försämrad balans, finmotorik
(styrs av lillhjärnan och basala ganglier)
• ångest, paranoida tankar
• hunger
• eufori

• Cannabisreceptorer finns i stora delar av hjärnan vilket gör att THC
påverkar många olika funktioner i vår hjärna

CANNABIS (THC)
Person som är påverkad av cannabis:
• har stora vidgande pupiller, ögonvitorna är röda och ögonlocken kan vara
hängande
• känner sig först euforisk, utåtriktad, fnissig och pratsam
• detta övergår sedan till en fas som då personen känner sig inåtvänd och
avskärmad och helst bara håller sig för sig själv, sinnesintrycken kan förstärkas och
personen får en ökad tanke och associationsförmåga
• försämrade kognitiva funktioner (t.ex. inlärningssvårigheter, försämrat
korttidsminne och koncentrationsproblem)
• försämrad balans och finmotorik

CANNABIS (THC)
• Långtidseffekter:
•
•
•
•
•

försämrat närminne och inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter
skador på lungorna med bl.a. ökad risk för lungcancer, kronisk bronkit
likgiltighet och depression, ökad självmordsrisk
sänkt reproduktionsförmåga
psykos som karakteriseras av vanföreställningar och hallucinationer vilka ofta
kan vara komplicerade av aggressivitet och upprymdhet (antagligen hos
predisponerade individer)
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NIKOTIN

Nikotin påverkan på hjärnan: flera olika områden i belöningssystemet tex locus
coeruleus och de noradrenerga nervcellerna vilka påverkar rörelser, hippocampus
och hjärnbarken (kan delvis förklara den ökade vakenheten och energin som rökare
www.hjarnguiden.se
ofta berättar att de upplever).

ALKOHOL

Alkohol påverkan på hjärnan: grundläggande områdena av belöningssystemet men
påverkar också flera andra områden som har GABA som neurotransmittor
(hjärnbarken, lillhjärnan, hippocampus och amygdala)
www.hjarnguiden.se

ALKOHOL
• Allvarliga komplikationer till abstinens:
• delirium tremens
• epileptiska kramper

• Allvarliga komplikationer till långvarig användning:
• asteni
• Wernicke/Korsakov symtom (till följd av tiamin brist)
• epileptiska kramper (ej samma som abstinens kramper)

LITE OM ANABOLA STEROIDER
• riskgrupper:

• atleter: öka muskelstyrka i kraftsporter
• kroppsbyggare: utveckla stor muskelmassa
• kriminella: ökad muskelstyrka men även argsint hållning i tillvaron med högre
självtillit

• korttidseffekter:
•
•
•
•
•

LITE OM ANABOLA STEROIDER
• långtidseffekter:
• ökad hjärtmuskelstorlek och ökad risk för hjärtinfarkt
• påverkar kolesterol och ökad risk för stroke
• leverskador med ökad risk för levertumörer, men också levercancer

• synliga bieffekter:
•
•
•
•
•

akne
hudbristningar
oljigt hår och ansikte
uppsvullna muskler och även svullet ansikte
hormonella rubbningar

ökad muskelmassa
ökad muskelstyrka
ökad energi
ökad självkänsla
ökad sexuell aktivitet

LITE OM ANABOLA STEROIDER
• psykiska långtidseffekter:
•
•
•
•
•

ökad aggressivitet
ökad våldsbenägenhet
ökad irritabilitet
ökad impulsivitet
5 gånger större risk för tidig död

• det finns en tydlig koppling mellan kriminalitet, våld och anabola
steroider
• vredesutbrott och aggressivt beteende är vanliga
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Vem tar hand om dessa patienter?
• Det finns inget enkelt svar eftersom det beror på…
• Individens ålder
• Psykosocial situation
• Allvarlighetsgraden av symtom
• Närvaro av andra sjukdomar (psykiska och/eller somatiska)

• Aktörer:
• Föräldrar, elevhälsa, arbetsgivare, socialtjänst, beroendecentrum,
ungdomsmottagningar, primärvård, barnmedicin, barnpsykiatri,
vuxenpsykiatri, beroendemottagningar, o.s.v.

Lite statistik
• Under 2018 dog 1 268 personer av suicid (säkra) i Sverige
• 886 män och 382 kvinnor
• Ytterligare 306 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid
men avsikten inte kunnat styrkas

suicidprevention

• Av de som dog av suicid under 2018 var 9 barn under 15 år.
• Högst suicidtal fanns bland män som var 85 år och äldre (3 gånger
högre än hos gruppen med lägsta incidens, män 15-29 år)
Källa: Folkhälsomyndighet

Lite statistik

Lite statistik

• Högst förekomst av suicid i Jämtland
• Lägst i Västerbotten
• Västra Götaland ligger på runt 15,9
• Antal suicid hos män påverkas mycket tydligt av kommun de bor i
(landsbygd eller storstad), detta är inte alls lika tydligt hos kvinnor

• 14% av befolkningen uppger att de någon gång övervägt att ta sitt liv
• 28% personer med depression uppger suicidtankar
• Kvinnor vårdas på sjukhus mycket oftare än män p.g.a. avsiktlig
självdestruktiv handling.
• Den skillnaden är störst i åldersgrupper 10-19 år och 20-29 år

• I slutet på 80-talet: 28/100.000 invånare, sjunkit till 17,5
• Successiv minskning sedan dess.
Källa: Folkhälsomyndighet

Källa: Folkhälsomyndighet
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Kan man förebygga? Hur?

Suicidstege

• Det är mycket viktigt att kunna våga fråga, veta hur och kunna prata
om det.
• Det finns olika skattningar/instrument som rekommenderas att
använda av vårdpersonalen, men inte enbart vårdpersonal kan ha
nytta av att använda frågor/formuleringar från dessa.
• 1995 kom det första nationella programmet för självmordsprevention
• 2008 togs det fram en nollvision för suicid och ett
självmordspreventivt program i 9 punkter
• Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten ansvar för spridning av
kunskap om suicidprevention

• En lista med konkreta frågor
• Kan användas av vårdpersonal som strukturerat
bedömningsinstrument
• Formulär och främst frågor från det kan ställas av alla andra som bryr
sig och ser att någon mår dåligt

Suicidstegen*

Suicidstegen*

Suicidstegen*

Nedstämdhet/hopplöshet

Är du nedstämd och ledsen ofta?
Känner du dig ”deppig” för det mesta?
Känns allting hopplöst?
Tror du att det kommer att bli bättre igen?

Dödstankar

Känns allting meningslöst?
Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?

Dödsönskan

Har du önskat att du vore död?
Skulle du vilja slippa nästa morgon?

Suicidtankar

Har du tänkt på att göra dig själv något?
Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?
Har du tänkt ut hur du skulle göra?

Suicidönskan

Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
Har du varit nära att försöka ta ditt liv?
Är det något som håller emot?
Finns det något som talar för att fortsätta att leva?

Suicidförsök

Har du tidigare gjort något självmordsförsök?
Genomförde du det som du tänkte göra eller gick
det inte?
Vad gjorde du?
När? Var? Varför?

Suicidplaner

Har du planer på att ta ditt liv?
Har du tänkt ut hur du ska göra?
Har du bestämt när du ska göra det?

Suicidförberedelser

Har du gjort några förberedelser? Vilka?
Har du skaffat tabletter?
Har du vapen hemma?
Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?

Nedstämdhet/hopplöshet

Är du nedstämd och ledsen ofta?
Känner du dig ”deppig” för det mesta?
Känns allting hopplöst?
Tror du att det kommer att bli bättre igen?

Dödstankar

Känns allting meningslöst?
Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?

Dödsönskan

Har du önskat att du vore död?
Skulle du vilja slippa nästa morgon?

Suicidtankar

Är du nedstämd och ledsen ofta?
Känner du dig ”deppig” för det mesta?
Känns allting hopplöst?
Tror du att det kommer att bli bättre igen?

Har du tänkt på att göra dig själv något?
Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?
Har du tänkt ut hur du skulle göra?

Suicidönskan

Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
Har du varit nära att försöka ta ditt liv?
Är det något som håller emot?
Finns det något som talar för att fortsätta att leva?

Dödstankar

Känns allting meningslöst?
Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?

Suicidförsök

Dödsönskan

Har du önskat att du vore död?
Skulle du vilja slippa nästa morgon?

Har du tidigare gjort något självmordsförsök?
Genomförde du det som du tänkte göra eller gick
det inte?
Vad gjorde du?
När? Var? Varför?

Suicidtankar

Har du tänkt på att göra dig själv något?
Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?
Har du tänkt ut hur du skulle göra?

Suicidplaner

Har du planer på att ta ditt liv?
Har du tänkt ut hur du ska göra?
Har du bestämt när du ska göra det?

Suicidförberedelser

Suicidönskan

Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
Har du varit nära att försöka ta ditt liv?
Är det något som håller emot?
Finns det något som talar för att fortsätta att leva?

Har du gjort några förberedelser? Vilka?
Har du skaffat tabletter?
Har du vapen hemma?
Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?

Suicidavsikt

Suicidförsök

Har du tidigare gjort något självmordsförsök?
Genomförde du det som du tänkte göra eller gick
det inte?
Vad gjorde du?
När? Var? Varför?

Har du bestämt dig för att ta ditt liv?
När? Var? Hur?
Har du skrivit avskedsbrev?
Har du gjort dig av med saker som du inte vill
ska finnas kvar efter dig?

Suicidavsikt

Nedstämdhet/hopplöshet

Har du bestämt dig för att ta ditt liv?
När? Var? Hur?
Har du skrivit avskedsbrev?
Har du gjort dig av med saker som du inte vill
ska finnas kvar efter dig?

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns
omotiverat.

*Efter professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling
av suicidala ungdomar och deras familjer.

Suicidplaner

Har du planer på att ta ditt liv?
Har du tänkt ut hur du ska göra?
Har du bestämt när du ska göra det?

Suicidförberedelser

Har du gjort några förberedelser? Vilka?
Har du skaffat tabletter?
Har du vapen hemma?
Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?

Suicidavsikt

Har du bestämt dig för att ta ditt liv?
När? Var? Hur?
Har du skrivit avskedsbrev?
Har du gjort dig av med saker som du inte vill
ska finnas kvar efter dig?

Andra verktyg
•

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns
Detomotiverat.
finns olika andra verktyg som kan användas:

• M.I.N.I.
(kapitel B i ver 7.0)
*Efter professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling
• SAD
PERSONS
scale
av suicidala
ungdomar
och deras familjer.

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns
omotiverat.
*Efter professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling
av suicidala ungdomar och deras familjer.
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• Sex – kön, män oftare än kvinnor
• Age – ålder, över 45-50 år oftare än under
• Depression – med känslor av hopplöshet, värdelöshet, hjälplöshet och
frånvaro av framtidsplaner
• Previous Attempt – tidigare försök medför ökad risk
• Ethanol and Drug Abuse – missbruk
• Rational Thinking Loss – tankestörningar
• Social Supports Lacking – socialt stödnät saknas
• Organized Plan – aktiva suicidplaner
• No Spouse – ogift, bor ensam
• Sickness – kronisk, allvarlig, smärtsam fysisk sjukdom

Fall diskussion
• En 24-årig man med gravt blandmissbruk i anamnesen, uppger
drogfrihet sedan ett par veckor tillbaka söker akut p.g.a. ångest.
• En mycket turbulent relation med flickvännen tog slut för ett par
dagar sedan
• Mannen har bostad men kommer att bli vräkt, har inget jobb, ingen
inkomst
• Ingen aktuell medicinering
• Förnekar depression, suicidtankar, inga tidigare suicidförsök
• Ångest sedan tidigare, självmedicinerad med droger

Fall diskussion
• En 16-årig flicka, välfungerande i skolan men begränsade sociala
kontakter, bara en nära väninna
• Hel familj, en 4 år yngre syster.
• Flickan har mått sämre under längre tid, för några månader sedan
sökte skolkurator men det fungerade inte då hon hade svårt att lita på
kuratorn.
• Lärarna noterade att flickan inte är fokuserad på lektioner, missar
hemuppgifter
• Idrottlärare fick signaler att flickan vill inte byta om med andra
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