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• Vad är ett psykiatriskt symtom?
• Vilka barn har mest psykiatriska symtom?
• Vilka är de tidiga tecknen på psykiatriska symtom hos 

barn?
• Har psykiatriska symtom hos barn och unga ökat?
• Hur hanterar vi barn med oro och nedstämdhet?
• Hur ska ni använda denna informationen?
• Var går gränsen mellan skola och andra 

verksamheter?

Sammanfattning 



Vad är ett psykiatriskt 
symtom?
• Betydande förändringar i 

tänkande, känslor och/eller 
beteende.

OCH

• Funktionsnedsättning och/eller 
problem med att fungera i sociala, 
arbete/studier eller 
familjeaktiviteter.



Vad är ett psykiatriskt 
symtom?
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Vad är ett psykiatriskt 
symtom?

Totalt

Interna Externa Övriga

Socialt Reglering Tankestört

Presentatör
Presentationsanteckningar
Interna:			Externa:			Övriga:Sömn			Bryter mot normer eller regler	Problem med social förmåga, exempelvis autistiska symtomSmärta			Missbruk			Regleringsbesvär exempelvis symtom på ADHDÅngest			Aggressivt beteende		Tankestörning –definieras som "ovanliga eller dysfunktionella sätt att tänka", och kan bestå av en mängd olika symtom, inklusive lösa associationer						och bisarrt eller ologiskt tänkande.Sexuella besvär		Burdus/FramfusighetNedstämdhet/Tillbakadragenhet



Triaden

Funktion Psykiatriska 
symtom

Intelligens



Vad är psykisk 
hälsa/ohälsa?

Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa

Psykiatri

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ohälsa innefattar allt psykiskt lidandeMindre problem till extremt svårtHälsa – är det frånvaro av problem? Eller nivån på problem?Extremt vanligt med psykiatriska symtom hos barn och vuxnaPsykisk ohälsa är mindre stigmatiserande, psykiatri låter otrevligare eller hotande. Psykisk ohälsa och psykiatri är inte synonymerPsykisk ohälsa är ofta en förändring i måendet, inte det exakta måendet. Du jämför med hur du brukar må. 



Vad är ett psykiatriskt 
symtom – hos barn och 
unga?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svårt att förstå delvis för många barn har psykiatriska symtom. Dessutom är barn i ständig utveckling och barn. Symtomen kan ta olika yttryck beroende på barnets ålder. Det finns också kvar ett stigma kopplat till psykiatriska symtom som gör att det kan vara svårt att benämna eller att söka vård. Definiera hos unga. Vad skiljer från vuxen? Mycket lite.



Vad är ett psykiatriskt 
symtom – diagnoser

• ADHD
• Autism
• Depression
• PTSD
• Schizofreni
• Smärtsyndrom
• Ångest
• Ätstörningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Diagnoser brister. De kan vara viktiga i vården men i skolan är det sämre med. De styr inte skolans verksamhet så som den styr vårdens. Utan skolan behöver se vilka problem eleven har och vad skolan ska göra. Vi i skolan har en viktig uppgift och kan hjälpa barn att må bättre, att buffra för svåra situationer hemma exempelvis. Risk att låsa sig vid begreppen att ”eleven har ju ADHD så att” när det också handlar om hur vi kan stötta eleven i situationen. Så: bry er inte om diagnos utan om hur eleven mår, fungerar och vad vi kan göra för att få eleven att må och fungera så bra som möjligt. 



Vilka barn har mest psykiatriska 
symtom?

• Vilket som helst
• Låg vs hög
• Varierar över tid
• Riskgrupp: NP, låg klass, 

missbruk hos föräldrar, 
ärftlighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pojkar och flickor lika mycket, olika drag på gruppnivå. Klasstillhörighet/Socialgrupp påverkar. Föräldrars ekonomi. Funktionshinder. Och mycket är funktionsnivå! Men vilket barn som helst kan ha psykisk ohälsa. Vilket barn som helst kan ha psykiatriska symtom, det är normalt att ha detEn hög grad av psykiatriska symtom är inte braSymtomen kan varieraRiskgruppen är:Låg klassFunktionshinderLåg begåvningLåg social förmågaDålig ekonomiKort tid i SverigeMissbruk hos föräldrarna



Har psykiatriska symtom hos barn 
och unga ökat?

• Nej (troligen inte)

• Andelen barn som är 
registrerad hos BUP har ökat –
resurserna ökat sedan 70-talet.

• Antalet barn som får 
psykiatrisk diagnos har ökat –
ökade resurser.

• Enligt nationella 
folkhälsoundersökningarna 
ökar inte ohälsan.

• Suicid hos barn ökar inte.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet diagnoser beror på så mycket.Män 72% av suiciden, kvinnor 28 % totaltExtremt ovanligt med suicid under 17 år.  I åldern 10-17 år endast 19 i Sverige per år,  60 % pojkar, 2018. ”jag vet att detta inte är sant, jag har sett det runt mig”  - sample bias



Vad är ett psykiatriskt 
symtom – tidiga tecken

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ihållande nedstämdhet - två eller flera veckor Att dra sig ur eller undvika sociala kontakter Att skada sig själv eller prata om att skada sig själv Pratar om död eller självmordUtbrott eller extrem irritabilitetSlå andraArg utan kontroll som kan vara skadligt Drastiska förändringar i humör, beteende eller personlighet Förändringar i matvanor Vägrar äta i matsalenViktminskning Svårt att sova Ofta huvudvärk eller magont Koncentrationssvårigheter Förändringar i akademiska prestationerUndvika eller vara hemma från skolanSvår att nå i skolanFörsenad ankomst till lektionerna



Hur hanterar vi barn med oro och 
nedstämdhet?
Var en vanlig bra pedagog!

Funktion = Hälsa

Förutsägbarhet

Vänlighet

Anpassningar

Kontakt med elevhälsoteamet

Prevention – exempelvis PAX i 
skolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mycket av det vi kan göra för att minska psykisk ohälsa gör vi redan. Exempelvis kämpar för att ge alla barn så bra skolgång som möjligt. Kämpar med att de ska lära sig socialt samspel, att de ska röra på sig på rasten, att de ska kunna reglera sig i klassrummet och listan kan göras lång. 



Hur hanterar vi barn med oro och 
nedstämdhet?
• Lugna
• Få dem att fortsätta kämpa. 
• Kortsiktiga mot långsiktiga 

åtgärder
• Bygg relation med barnet
• Blir inte bättre av att vara 

hemma (om det inte rör sig 
om mobbing).

• Lär barnet hälsosamt sätt att 
hantera livet.

• Gör roliga saker.
• Se till att eleven lyckas så bra 

som möjligt i ämnena.
• God kontakt med föräldrar, 

ofta.



Hur hanterar vi barn med oro och 
nedstämdhet?
• Förutsägbarhet
• Visa värme och omtanke
• Reagera på samma sätt mot 

barnet varje gång
• Se till att barnet är säkert, 

exempelvis att det finns 
rastvakt eller staket

• Klandra eller anklaga inte 
barnet för något som hen har 
gjort eller känt.

• Respektera när barnet inte 
vill prata. 



Hur ska ni använda denna 
informationen?
• Förståelse
• Fokus på vårt

uppdrag
• Larma när stora

bekymmer eller
många små.

• Anpassa för
eleverna



Var går gränsen mellan skola och 
andra verksamheter?
• Prevention
• Remitterar
• Behandlar

lindriga-måttliga
• Anpassar
• Samarbetar
• INTE: utreder (IF), 

medicin, 
specialistkunskap



Sammanfattning
• Psykiatriska symtom är vanliga tecken som 

drabbar alla, olika nivåer
• Alla barn drabbas, vissa större risk.
• Tidiga tecken är: konc.-problem, 

tillbakadragenhet, lågt fungerande (socialt…)
• Psykiatriska symtom troligen INTE barn
• Vanligt gott arbete - viktigt preventivt
• Vara lugna och förstå - viktigt preventivt
• Terapeutisk behandling = inte skolan


	Psykiatriska symtom hos barn och unga
	Sammanfattning 
	Vad är ett psykiatriskt symtom?
	Vad är ett psykiatriskt symtom?
	Vad är ett psykiatriskt symtom?
	Triaden
	Vad är psykisk hälsa/ohälsa?
	Vad är ett psykiatriskt symtom – hos barn och unga?
	Vad är ett psykiatriskt symtom – diagnoser
	Vilka barn har mest psykiatriska symtom?
	Har psykiatriska symtom hos barn och unga ökat?
	Vad är ett psykiatriskt symtom – tidiga tecken
	Hur hanterar vi barn med oro och nedstämdhet?
	Hur hanterar vi barn med oro och nedstämdhet?
	Hur hanterar vi barn med oro och nedstämdhet?
	Hur ska ni använda denna informationen?
	Var går gränsen mellan skola och andra verksamheter?
	Sammanfattning

