
Svar från svensk förening för ungdomsmedicin gällande Kraftsamling 

för psykiskhälsa bland unga 
 

Enligt hälsans sociala bestämningsfaktorer (Dahlgren och Whitehead 1991, Hallberg 2017) påverkas 

individens mående av arv, kön och ålder, individuella livsstilsfaktorer, sociala nätverk, liv- och 

arbetsförhållanden samt generella socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förutsättningar. 

Insatser behövs således på flera av dessa plan för att säkerställa både fysisk och psykisk hälsa bland 

våra unga. Samhällsbaserade interventioner inom flera av ovan nämnda områden, har visat effekt 

mot t. ex. tobaksanvändande och alkoholbruk bland ungdomar på Island (Kristjanson 2010). Liknande 

borde vara möjligt i Sverige. 

 

Skolans betydelse, däribland läroplan och elevhälsa, för ungdomars välmående är för er väl kända. 

Vad vi önskar komplettera med är följande: 

• Föräldraskapsstöd 

• Fysisk aktivitet 

• Skolmiljöns betydelse 

• Livskunskap som ämne  

• Screening för psykisk ohälsa 

• Ungdomars delaktighet 



Det är sedan länge känt att föräldrars inställning till sina barn, närvaro och stil har betydelse för inte 

bara små barns hälsa, utan också för ungdomar. Det är t. ex. nyligen visat att om föräldrar är 

nedlåtande och sarkastiska mot sina barn ökar risken att barnen blir mobbare (Dickson DJ 2019). 

Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd (Regeringen aug 2018) anger att 

föräldraskapsstöd skall erbjudas alla föräldrar till barn 0–18 år. Former för detta får diskuteras. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) samt Länsstyrelsen (med centrum i 

Örebro) har ansvar för att implementera strategin. Fortsatt arbete behövs med detta. 

Ungdomar är mer stillasittande nu än tidigare (Folkhälsomyndigheten 2019). Brist på fysisk aktivitet 

ökar risken för psykisk ohälsa (Hoare E 2016). Fysisk aktivitet förbättrar dessutom betyg bland unga 

killar (B) samt koncentrationsförmågan hos unga med koncentrationsproblem (Fritz 2016). För att få 

ungdomar mer fysiskt aktiva kan ovan nämnda föräldraskapsstöd vara av värde. Ytterligare fysisk 

aktivitet i skolan behövs också. Tillskottet av 100 timmar fysisk aktivitet i skolan, utslaget på en elevs 

hela skolgång innebär så lite tid per vecka att det inte gör någon reell skillnad. Barn och ungdomar 

behöver 60 minuters fysisk aktivitet per dag (FYSS 2016). En betydande andel av detta bör erbjudas 

inom skolans ordinarie verksamhet. 

Skolmiljön har också betydelse för ungdomars psykiska hälsa. Gatehouseprojektet i Australien visade 

att en trivsam skolmiljö minskade riskbeteenden såsom t.ex. rökning och alkoholkonsumtion (Bond L 

2004). Skolans fysiska miljö behöver således beaktas för ungdomars välmående. 

Aktuell läroplan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018) anger att elever 

ska få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället. Rektorn ansvarar för att undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) 

samt om sex och samlevnad sker. På vissa håll implementeras även det evidensbaserade 

programmet Youth Aware of Mental Health (YAM). Eftersom det är känt att riskbeteenden ofta 

anhopas och att det finns gemensamma nämnare till dessa (Nylander C 2014) vore det önskvärt att 

överväga återintroduktion av planen för skolämnet, Livskunskap, som omfattar samtliga 

ovannämnda perspektiv. Detta skulle kunna ske som en utveckling av dagens ämne Idrott och Hälsa 

samt till viss mån även av ämnet Hem och Konsumentkunskap. 

Elevhälsan screenar för scolios, synnedsättning, tillväxtavvikelser och liknande fysiska åkommor. 

Frågor ställs också om levnadsvanor och om psykisk ohälsa. Vidare implementering av nationell 

evidensbaserad screening för psykisk ohälsa bland barn och unga föreslås inom elevhälsan. 

Slutligen rekommenderas ungdomars delaktighet i Kraftsamlingen mot psykisk ohälsa. Detta är i 

enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 12), som snart förväntas bli svensk lag. 

Ungdomars delaktighet är också central både i WHO:s riktlinjer för ungdomsvänlig vård (WHO 2015) 

och i SFFU:s arbete (Gutniak 2019). 

 

Vi ser fram emot fortsatt samarbete kring dessa viktiga frågor! 
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