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Västerbottens läns landstings reflektioner och synpunkter på arbetet med att 
utforma en Europeisk strategi för psykisk hälsa 
 
 
Nedan är de reflektioner som Västerbottens läns landsting vill ge, med anledning av 
kommunikationen Förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för 
psykisk hälsa i Europeiska unionen. (KOM(2005) 484 slutgiltig).  
 
Landstinget i Västerbotten är en organisation som styrs av 71 folkvalda ledamöter 
som företräder medborgarna i frågor som är gemensamma för stora geografiska 
områden, och ofta i frågor som kräver stora samhälleliga resurser. Landstingets 
viktigaste uppgifter är att ge medborgarna en god hälso- och sjukvård samt att stärka 
länets tillväxt och utveckling.  
 
Landstingets utgångspunkt är att skapa en miljö som präglas av positiv och hållbar 
utveckling oavsett en persons kön, etniska, sociala eller ekonomiska bakgrund. 
Folkhälsoarbete av den här karaktären måste givetvis drivas som en process där 
samhällets alla funktioner ingår – landstinget vill dock spela en viktig roll i detta 
arbete, inte minst med tanke på vår högt ställda vision ”År 2020 ska Västerbotten ha 
världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. 
 
Västerbottens läns landsting vill med detta dokument lovorda kommissionen för 
arbetet med denna kommunikation och vi ställer oss bakom mycket av det som är 
skrivet. Vi vill ta tillfället i akt att besvara de frågeställningar som ni lämnat öppna 
samt ge egna reflektioner på områden som vi anser att ni bör belysa ytterligare.  
 
 
De tre frågorna 
  
(1) Vilken betydelse har befolkningens psykiska hälsa för EU: s strategiska 
mål? 
 
För den enskilde är psykisk hälsa en tillgång som gör att hon/han kan förverkliga sin 
intellektuella och emotionella potential, finna och uppfylla sin roll i det sociala livet, 
skolan och arbetslivet. För samhället innebär befolkningens goda psykiska hälsa 
bättre välstånd, solidaritet och social rättvisa. Psykisk ohälsa däremot medför stora 
kostnader, förluster och påfrestningar för både enskilda och samhället 

Problem med psykisk ohälsa står för en ökad del av frånvaro från arbete och 
förtidspensionering. I en aktuell genomförd väntrumsstudie bland 1800 patienter 
inom primärvården i Västerbotten hade var tredje (32 %) symptom på ångest 
och/eller depression. Ett sannolikt klinisk tillstånd förekom hos 14 % beträffande 
ångest och 6 % beträffande depression. 
 



  2 (5) 
 
 2006-05-09 
 

När det gäller sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa (psykisk, psykosocial- och 
stressrelaterad ohälsa) är den svenska situationen att cirka 30 % av alla 
sjukskrivningar ligger i den diagnosgruppen. 
 
Arbetet med att komma tillrätta med bakomliggande faktorer till befolkningens 
psykiska ohälsa går därför hand i hand med såväl arbetet att skapa tillväxt och 
välfärd i Europa som att komma till rätta med social obalans i samhället för de mest 
utsatta grupperna. 
 
 
(2) Kommer utvecklingen av en övergripande EU-strategi för psykisk hälsa att 
tillföra pågående och planerade åtgärder ett mervärde samt är de prioriteringar 
som föreslås relevanta?  
 
Försök att stärka befolkningens hälsa genom ett aktivt folkhälsoarbete har pågått 
under en längre tid. Vikten av att stärka befolkningens psykiska hälsa är också känd. 
I Sverige har riksdagen antagit ett folkhälsopolitiskt program med 11 målområden, 
dock är inte den psykiska hälsan är upptagen som ett mål i sig.  
 
I det arbetet med att samla in åsikter och tankar inför det öppna samrådsförfarande 
som ni inbjudit till så anordnade Västerbottens läns landsting ett regionalt 
seminarium med temat ”Att främja psykisk hälsa”, vid detta tillfälle lyftes olika 
aspekter av förebyggande folkhälsoarbete och en gemensam slutsats från 
seminariet var att vi i Sverige skulle vara betjänta av ett 12: e folkhälsomål som 
fokuserar på Psykisk hälsa. I dag är främjandeaktiviteter av psykisk hälsa 
inkorporerat i de andra delmålen – vilket gör att ett samlat fokus saknas.  
  
 (3) Är de initiativ som föreslås i grönboken relevanta  för att stödja samarbetet 
mellan medlemsstaterna, främja integreringen av psykisk hälsa i 
hälsopolitiken och annan politik och i berörda parters åtgärder, och för att 
bättre förena forskning och politik som rör psykisk hälsa?  
 
Västerbottens läns landsting stödjer de föreslagna aktiviteterna som tas upp i 
grönboken både gällande tidiga främjande insatser som stärker individers och 
gruppers möjligheter att hantera livssvårigheter, och insatser riktade till identifierade 
riskgrupper. Det är också bra att samarbete mellan olika sektorer i samhället 
betonas. Som ett tillägg till förslagen i grönboken vill vi framhäva vikten av utbildning 
av personal som möter självmordsnära personer. Här bör attityder och 
förhållningssätt särskilt nämnas. Dessutom måste metoder och strukturer för tidiga 
och lättillgängliga insatser utvecklas till unga personer och deras familjer. 
Västerbottens läns landsting vill särskilt framhålla behovet av initiativ inom områdena 
åldrande befolkning och missbruk.  
 

Den åldrande befolkningen 

Den åldrande befolkningen kommer att medföra ett ökat behöv och därmed ökade 
resurser för att stärka befolkningens psykiska hälsa. Situationen i Sverige är den att 
var fjärde svensk kommer år 2030 att vara 65 år eller äldre. I dag har nästan en 
tredjedel av Sveriges äldre någon form av behandlingskrävande psykisk störning. 
Var 6: e har en depression, var 10: e har en demenssjukdom. Med den ökande 
andelen äldre i befolkningen kommer även antalet äldre med psykiska störningar att 
öka. Kroppsliga sjukdomar, neurodegenerativa förändringar samt psykosociala 
faktorer som glesnande nätverk är viktiga orsaksfaktorer. Även i de äldsta 
åldersgrupperna förekommer självmord och vid depressioner hos äldre föreligger en 
större andel självmord än i övriga åldersgrupper. 
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Psykisk sjukdom hos äldre kännetecknas till sitt förlopp ofta av kronicitet och 
successiv försämring, samt av ökad mortalitet även när självmord inte är inräknat. 
Behandling och omvårdnad av äldre med psykiska störningar är eftersatta områden, 
framförallt när det gäller de vanliga tillstånden depression, ångest och psykos, och 
utgör en av de största utmaningarna för sjukvård och samhälle.  

 
 
Missbruk  
 
Missbruket av alkohol och narkotika ökar i Europa och Sverige och det förebyggande 
arbetet, liksom behandlingsinsatser måste förstärkas. Den svenska alkohol- och 
narkotikapolitiken har på många sätt varit framgångsrik men en del av tidigare 
instrument kan inte längre bibehållas i den Europeiska gemenskapen.    

Det råder ingen tvekan om att missbruk av alkohol och narkotika är folkhälsoproblem 
så till vida att det medför både direkta och indirekta fysiska, psykiska och sociala 
skador. Det är inte bara den enskilde personen som drabbas utan många i 
omgivningen påverkas också. Till exempel bedöms ca tre fjärdedelar av alla 
våldsbrott vara alkoholrelaterade, rattfylleri är ett allt ökande problem, och ca två 
barn i varje skolklass växer upp i hem med missbruk.  

I EU: s grönbok står skrivet att ”alkohol, narkotika och andra psykoaktiva ämnen ofta 
är en riskfaktor för, eller en följd av, psykiska hälsoproblem”. Det framgår också att 
narkotika och alkohol är prioriterade områden för EU: s hälsopolitik och att det finns 
en antagen strategi och handlingsplan mot narkotika. Inom alkoholområdet pågår 
också arbete inom EU för att utarbeta ”en övergripande gemenskapsstrategi för att 
minska antalet alkoholrelaterade skador”. Detta är mycket bra och viktigt då man 
genom att förebygga alkohol/narkotikamissbruk och beroende kan nå positiva 
effekter på en mängd olika områden.  

 
 
Särskilda områden som vi önskar att ni belyser ytterligare  
 
Bland de faktorer som bestämmer människors psykiska hälsotillstånd, bör gender, 
etnicitet, ett anhörigperspektiv, forskningsaspekter samt den stigma problematik som 
omgärdar området nämnas mer explicit i arbetet med att utforma en strategi för att 
stärka befolkningen psykiska hälsa. Dessa områden kommer nedan att beröras mer 
ingående. Slutligen är forskning inom området eftersatt och bör få ett mycket aktivt 
stöd 
 
 
Etnicitet 
 
Etnisk tillhörighet kan ha betydelse för den psykiska hälsan och i ett Europa med 
många personer av olika kulturell och etnisk härkomst är detta viktigt att belysa.  
 
Inom Europa finns en invandring och omflyttning av personer som inte alltid är 
självvald. Många människor som har tvingats lämna sina hemländer. Det finns nu en 
rad studier som tydligt visar att flyktingar har en kraftigt förhöjd psykisk ohälsa, 
framför allt i form av depression och ångesttillstånd samt psykisk ohälsa betingad av 
traumatiska upplevelser före och under flykten, men också efter ankomsten till det 
nya landet. Viktigt i sammanhanget är att den psykiska ohälsan ökar efter några år i 
det nya hemlandet. Denna ökning beror huvudsakligen på ogynnsamma faktorer i 
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det nya värdlandet, osäkerhet om man får stanna, utanförskap, arbetslöshet, 
bristfällig hälso- och sjukvård och osäkerhet vad gäller boende. 
 
Den starkt förhöjda psykiska ohälsan bland flyktingar beror i hög grad på brister i 
mottagandet, som det borde gå att göra någonting åt.  
Utifrån den forskning som finns och som nu är mycket omfattande från såväl Sverige 
som internationellt, handlar det om att snabbt skapa trygghet vad gäller 
uppehållstillstånd, boende och möjligheter till adekvat hälso- och sjukvård. Det 
handlar också om så fort som möjligt försöka integrera nykomlingarna i arbetsliv och 
i övrigt socialt. 
 
Vad som är än viktigare är att psykisk och social problematik hos flyktingarna med 
stor sannolikhet riskerar att drabba deras barn och kommande generationer i form av 
utanförskap och därmed sammanhängande problem. Det finns alltså väldigt många 
skäl till att förbättra mottagandet av flyktingar inklusive en bättre hälso- och sjukvård, 
särskilt vad gäller psykiska aspekter. 
 
Gender 
 
Män och kvinnor har i många stycken skilda levnadsvillkor och detta återspeglar sig 
också i den psykiska hälsan. Detta skulle i grönboken kunna lyftas fram på ett 
tydligare sätt. Vikten av ett genderperspektiv är tydligt bland annat inom det 
tabubelagda området självmord och självmordsförsök. Död genom självmord den 
vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år i Sverige.  
 
Männen har en mångdubbelt högre självmordsrisk än kvinnor, som däremot oftast 
gör betydligt mera självmordsförsök än män. Depressionstillstånd är å andra sidan 
betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Även om självmorden har minskat med 
ca en tredjedel i Sverige från slutet av 70-talet till idag, har denna minskning inte gällt 
den yngsta åldersgruppen. Bland yngre kvinnor ses dessutom en ökning av 
självmordsförsöken sedan mitten av 90-talet, vilket är ett allvarligt tecken på psykisk 
ohälsa bland unga, speciellt unga kvinnor.  
 
Ohälsotalet (antal utbetalda dagar med sjukpenning, rehabiliteringspeng samt 
sjukersättning/aktivitetsersättning) visar att kvinnor är överrepresenterade, cirka 65% 
av de sjukskriva i Sverige är kvinnor. Sjukskrivning pga. psykisk ohälsa (i det är 
inräknat, psykisk-, psykosocial- och stressrelaterad ohälsa) uppgår till cirka 30% av 
alla sjukskrivna i Västerbotten. Speciellt allvarligt är att det ökar kraftigt, speciellt i 
åldersgruppen under 25 år där idag denna diagnosgrupp ligger på ca 40% av alla 
sjukskrivningsdiagnoser – med en kraftig överrepresentation av kvinnor.   
 
 
Anhörig-perspektiv/brukarperspektiv 
 
Barn till psykiskt sjuka och människor med missbruksproblem utgör också en viktig 
och stor riskgrupp som borde uppmärksammas mer än som har skett hittills. Även 
om det nu börjar finns program för att stödja barn till psykiskt sjuka och missbrukare, 
borde detta sättas i mycket mera allmänt bruk – alla borde kunna nås av någon form 
av stöd och uppmärksamhet. 
  
I arbetet med att förbättra arbetet med ett ökat brukarinflytande finns det goda 
exempel på att enskilda personer med egen erfarenhet av psykisk 
ohälsa/funktionshinder kan arbeta med uppdrag som ledare eller föreläsare i patient- 
och anhörigutbildningar, föreläsare i personalutbildningar, medarbetare/rådgivare i 
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FoU-arbete, rådgivare för självhjälp- och kamratstödsaktiviteter, utveckling av 
bemötande.  
 
 
 
 
Stigma: 
 
Psykisk sjukdom och psykiska problem är fortfarande mycket stigmatiserande 
tillstånd. Detta leder till att många människor inte söker hjälp och det leder ofta också 
till diskriminering på olika sätt. Resurserna för psykisk hälsovård och sjukvård är ofta 
otillräckliga och inte sällan dessutom av låg kvalitet. Psykiskt sjuka diskrimineras 
också inom arbetsmarknaden, vilket ytterligare försämrar deras möjlighet till 
rehabilitering. Stigma pga. psykisk ohälsa måste bekämpas och det sker bäst genom 
förbättrade behandlingsmöjligheter och en medveten och fokuserad information. 
 
 
Forskning: 
 
Forskning vad gäller förebyggande av psykisk sjukdom och främjande av psykisk 
hälsa är ett eftersatt område. Mycket av den forskning som faktiskt finns har bedrivits 
i USA och den är inte i alla delar tillämplig inom Europa, där samhällsstrukturen ofta 
är annorlunda. Det är därför nödvändigt att stimulera forskning inom området i 
Europa. Det är likaså nödvändigt att utveckla program som är anpassade till den 
europeiska situationen. Belysande för situationen är att det endast finns några 
enstaka professurer i prevention promotion i några av de europeiska länderna. De 
resurser för forskning och utveckling inom området som avsätts är också mycket 
begränsade. Forsknings- och utvecklingsarbete är en nödvändig förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete när det gäller prevention/promotion inom det psykiska 
hälsoområdet. En Europeisk ansats där forskning inom samhällsvetenskap, 
socialmedicin och humaniora skulle enligt landstingets mening väsentligt kunna 
stödja samhällsinsatser för att främja mental hälsa.  
 
 
 
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 
Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
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