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Nedstämdhet >1 ggn i veckan 15 år, 1985-

2018 (Folkhälsomyndigheten 2019)



Socialstyrelsen 2017



Antidepressiva 15-24 år



Ångestsyndom



Klinisk depression



ADHD



Autism spectrum disorders



Är psykiska problem ”sjukdomar i hjärnan?”



Modeller inom psykiatri 1970-2020

- Psykoanalys

- Neuropsykiatri - DSM systemet

- Alternativa modeller - extremer av normala reaktioner





- DSM diagnoser

- Nya läkemedel, ex SSRI

- Oförändrad sjuklighet



Ångest som ett sätt att reagera



Depression som ett sätt att reagera



Power, R. A., et al  (2013). Fecundity of patients with schizophrenia, autism, bipolar disorder, 

depression, anorexia nervosa, or substance abuse vs their unaffected siblings. JAMA 

Psychiatry , 70(1), 22–30.

Depression minskar inte antalet bra en kvinna föder

Systrar till kvinnor med depression föder fler barn 

Lidande - men evolutionära fördelar



Åtgärder i Skolan



Minska påfrestningar



Andelar 13 åringar som upplever 

sig pressade av skolarbetet. Källa: 

HBSC 2012



Skolverket: Attityder till skolan 2016



Smartphone – Social media
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Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, 
vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology.

Erfarenhet av påfrestningar och 

psykiska problem (Seery 2010)

Samlande påfrestningar under livet
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Öka förmågan att klara livet



Risk för suicid i åldern 15-34 år i relation till 

betyg i åk 9, män (Björkenstam et al, 2011)



Relative share of employed population by age 

among men, aged 16–35. 1990, 2000 and 2010 

Source: SCB Temarapport 2012:4, Sysselsättningen 2030



Automatisation & globalisation



High-Performance work practices, by type of practice OECD 

PIACC 2016



Skolans behov av diagnoser





Kan skolans insatser motverka att hälsa inte 

blir en socioekonomisk fråga?

- Främja goda skolprestationer för alla

- Strukturerad undervisning vs. progressiv

- Avskaffa betyg

- Ge alla tillträde till yrkesutbildning/gymnasium



Långtidsutredningen SOU 2019:40



.Forest plot effect sizes for comparisons between prevention programs and control conditions on 

depressive symptoms at post-intervention (g=0.23) (12 months 0.11)  Werner-Seidler et al, 2017
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