Sambandet mellan mångbesökare och
psykosociala faktorer under barn- och
ungdomsåren
- ett kunskapsunderlag från de lokala nämnderna
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Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
De lokala nämnderna har i uppdrag att lämna över ett kunskapsunderlag till
regionstyrelsen, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020.
Kunskapsunderlaget utgår från lokala nämnders grunduppdrag, varför fokus i
ämnesval ligger på en jämlik hälsa, social hållbarhet och gränsöverskridande
samverkan med utgångspunkt i barns och ungas livsvillkor.
Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där
samtal fördes med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska
hälsa och livsvillkor. Nämnderna konstaterade att det finns stora behov för gruppen
unga med psykisk ohälsa och fann en vilja att fortsätta fokusera på denna specifika
grupp i kommande kunskapsunderlag. Nämnderna har därför enats om att
kunskapsunderlaget inför budget 2020 ska fokusera på hur samhällets aktörer kan
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa för att undvika att unga blir
mångbesökare inom hälso- och sjukvården, senare i livet.

Syfte
Belysa hur samhällets aktörer
kan arbeta för att främja psykisk
hälsa och förebygga psykisk
ohälsa hos unga för att undvika
att de, på grund av psykosocial
problematik, blir mångbesökare
inom hälso- och sjukvården
senare i livet.

Avgränsning
Detta kunskapsunderlag avser
de personer som söker vård
ofta och som inte har en
svår/kronisk sjukdom.

Vem är mångbesökaren?
I Sverige avser begreppet mångbesökare vanligen patienter med fyra läkarbesök
eller fler under en period av 12 månader. I de studier som refereras till i detta
underlag varierar besöksfrekvensen mellan fyra till elva besök per år, för att
kategoriseras som mångbesökare. Att olika studiers resultat till viss del skiljer sig åt
visar att det inte finns någon tydlig definition av begreppet mångbesökare.
Kännetecknande för mångbesökarna är att de gör fler besök i vården än andra och
att de drabbas av precis samma sjukdomar som alla andra men betydligt oftare.
Vanligtvis är alltså läkarbesöken helt befogade men det finns ofta bakomliggande
orsaker till det höga antalet läkarbesök (1). Flertalet studier visar att mångbesökare
oftare besväras av psykisk ohälsa, exempelvis ångest, depression och utmattning än
andra (1,2,5). Trots det söker de flesta ändå vård på grund av en somatisk
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sjukdomsbild och det är vanligt med både somatisk och psykiatrisk sjukdom, dvs.
flera olika diagnoser samtidigt (5).

Gruppen mångbesökare har en
ålders- och könsspecifik
likvärdighet med andra som
söker vård (1).

Gruppen mångbesökare är inte
konstant, de flesta som söker
vård ofta gör det under en
begränsad tid i livet. En mindre
andel, ca 20 procent, fortsätter
att frekvent besöka sjukvården
under två eller flera år (3).

Mångbesökare är en utsatt grupp
Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som beskriver en individs förmåga att
hantera svårigheter, nära kopplat till välbefinnande och hälsa. En individs känsla av
sammanhang har stor inverkan på dennes förmåga är att hantera stressfulla
händelser, vilket i sin tur har stor påverkan på hälsan. Mångbesökare har ofta en
svag känsla av sammanhang, vilket indikerar en nedsatt förmåga att hantera stress.
Detta gör att påfrestande händelser oftare resulterar i vårdbesök och
långtidssjukskrivning (1). Dessutom är stressande livshändelser som skilsmässor,
dödsfall, övergrepp och kroniska sjukdomar vanligare i gruppen mångbesökare (1, 7,
9). Detta förklaras med att en lägre förmåga att hantera stress och livstrauman gör
att immunförsvaret blir nedsatt. Personen drar då lättare på sig infektioner och andra
sjukdomar och drabbas också i högre grad av blödningar och svullnader i samband
med olycksfall (1).
Gruppen är också utsatt på följande sätt:
 Förtidspensionering och långtidssjukskrivningar är vanligare (1).
 Låg utbildningsnivå, arbetslöshet, liten arbetslivserfarenhet, svag ekonomi och låg
social status är vanligare (2,5,8).
 Tidigare eller pågående missbruk är vanligare (9-10).
 Fler är ensamstående (5) och svagt socialt nätverk är vanligare (2).

Att svåra förhållanden under barndomen påverkar livet som vuxen är sedan länge
känt. Forskning visar att svårigheter under barndomen är vanligare bland
mångbesökare.
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Förhållanden under uppväxten som är vanligare bland mångbesökare:







Att som barn tvingas ta stort ansvar i familjen, hushållet och/eller syskon (11).
Svår sjukdom i familjen som barn, antingen egen eller annan familjemedlems (6).
Vårdnadshavares eller annan närståendes bortgång (7).
Missbruk hos vårdnadshavare (7).
Fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp (12).
Att som barn lära sig att man måste vara till nytta för andra, alltid vara glad och positiv
och att inte orsaka problem för att vara uppskattad (15).

Ojämlikheten börjar tidigt
En jämlik hälsa är och bör vara ett viktigt mål för den offentliga verksamheten. Inte
bara för att det bidrar till bättre villkor och möjligheter för människor utan också för att
det sannolikt stärker samhällssystemen i stort (17). Särskilt angeläget är det att
förbättra barns hälsa eftersom det är en investering i barnens välbefinnande och
deras framtid. Förutom den moraliska aspekten finns stora samhällsekonomiska
vinster att göra om vi redan tidigt kan förebygga och bekämpa ohälsa hos barn och
därmed minska behovet av insatser från samhället senare i livet (14).

Idag finns det dessvärre stora skillnader i ungas hälsa utifrån deras
sociala bakgrund, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Barn med
högst socioekonomisk status har 60-85% procent lägre sannolikhet att
drabbas av psykisk ohälsa jämfört med barn med
lägst socioekonomisk status (14).

Påverkansfaktorer
Varför en person drabbas av ohälsa eller inte beror på dess genetiska arv,
personlighet, det sociala nätverket och den miljö personen lever i. Alla personer har
en viss grad av sårbarhet. Det som avgör om sårbarheten leder till ohälsa eller inte är
hur mycket påfrestningar vi utsätts för. Ju högre sårbarhet desto mindre stresspåslag
krävs för att ohälsa ska utvecklas. Risk- och skyddsfaktorer är faktorer som ökar
respektive minskar risken för ohälsa (18).
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Exempel på riskfaktorer:






Fysisk och/eller psykisk ohälsa
Problem att knyta an
Föräldrars oförmåga att skydda barnet och ge det omvårdnad
Missbruk, psykisk sjukdom, relationsproblem i hemmet
Frånvaro av skyddande nätverk

Effekten av en riskfaktor kan bli mycket större om individen redan är utsatt för andra
belastningar (18).

Exempel på skyddsfaktorer:








Förmåga att förstå och komma överens med andra
Nyfikenhet, skolframgång, självförtroende
Förmåga till impuls- och känslokontroll
God relation mellan förälder och barn, god omvårdnad
Sund ekonomisk situation
Familjesammanhållning, att barnet är omtyckt av vuxna
Möjlighet till fritidsintressen

Dessa faktorer är särskilt viktiga när risken är hög. Skyddseffekten ökar oftast med
antalet skyddsfaktorer, men även en enskild faktor kan ha stark påverkan (18).

Ekonomiska konsekvenser
Ett arbete är initierat för att ta fram ekonomiska konsekvensanalyser.
Kunskapsunderlaget kommer att kompletteras med resultatet av detta analysarbete.

Är vi redo för utveckling?
Att människor har olika grad av sårbarhet är inte något som går att påverka. Däremot
finns det från samhällets sida stora möjligheter att ge stöd till barn och familjer för att
stärka de skyddsfaktorer som ökar personens motståndskraft mot belastningar. På
samma sätt kan samhället bidra till att skydda barn mot de riskfaktorer som ökar
sannolikheten för att något negativt ska hända. Att stärka skyddsfaktorer och
minimera riskfaktorer är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa.
All utveckling mot en mer jämlik hälsa kräver ett ihärdigt och långsiktigt arbete, med
fokus på stegvisa förändringar. Fokus behöver bland annat vara på hur förändringar i
verksamheter kan skapa bättre kvalitet och högre tillgänglighet för invånarna. Detta
bidrar i sin tur till förbättrade livsvillkor, möjligheter och hälsa för dem som behöver
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stöd och insatser från de olika välfärdssystemen. För att åstadkomma jämlik hälsa
behövs ett tvärsektoriellt perspektiv eller systemsynsätt (17).
Det är Sveriges kommuner, landsting och regioner som har nyckeln till att förbättra
hälsan för stora befolkningsgrupper. De stora välfärdsverksamheterna behöver
styras mot gemensamma mål, arbeta med god kvalitet i alla led och verksamheter,
nyttja ny teknik och nya metoder samt följa upp resultaten. Det finns en betydande
samlad kompetens om hälsa och förebyggande arbete inom skola, socialtjänst,
omsorg och hälso- och sjukvård. Att samordna denna kompetens är en förutsättning
för att nå målen (16).

Vad kan vi göra för att förebygga att unga blir mångbesökare?
I de lokala nämndernas rapport Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor
som togs fram efter den omfattande dialogprocessen under 2017 presenterades ett
antal åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen togs fram utifrån resultatet av dialogerna som
genomförts och belyste olika områden som behöver utvecklas dels för att förebygga
psykisk ohälsa och dels för att unga som besväras av psykisk ohälsa ska få
snabbare och mer kvalitativ hjälp. Dessa åtgärdsförslag har varit utgångspunkten för
nedanstående uppmaningar och kompletterade åtgärdsförslag.
I åtgärdsförslagen är det särskilt angeläget att fokusera på följande behovsgrupper:





unga med funktionsnedsättning
unga utanför arbetsmarknaden
unga HBTQ-personer
unga nyanlända

Vi kan förebygga att unga blir mångbesökare genom kunskap
Det kan vara svårt att veta hur man kan förebygga mångbesökare men genom att
öka och implementera kunskapen om förebyggande och främjande arbete och om
uppväxtvillkorens betydelse skulle vi kunna minska antalet personer som inte får rätt
hjälp för sin psykiska ohälsa, trauman eller sociala utmaningar i livet.
Öka kunskapen om
 Hur sårbarhet, Känsla av sammanhang och psykisk ohälsa påverkar den fysiska
hälsan
 Hur barn påverkas av att vara anhörig till vuxna med psykisk ohälsa och/eller
missbruk
 Hur fysiska, psykiska och sexuella övergrepp påverkar den psykiska hälsan och
livsvillkoren
 Barn och vårdnadshavares anknytning och dess betydelse för den psykiska hälsan
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Betydelsen av att ha ett skyddande nätverk

Vi kan förebygga att unga blir mångbesökare genom bra bemötande
Flera unga vittnar om bristande bemötande och hur det påverkar dem negativt. Inom
skolan, elevhälsan och andra verksamheter är det viktigt att skapa förutsättningar för
ett bemötande som utgår från individens behov. Detta för att individen ska kunna
skapa en trygghet och tillit till andra personer och sig själv.
Skapa förutsättningar för ett bra bemötande genom att:




Utgå från individens behov i alla delar av de verksamheter som möter unga och unga
vuxna
Öka medvetenheten om hur våra normer påverkar bemötandet
Mäta och följa upp bemötandet

Vi kan förebygga att unga blir mångbesökare genom behovsstyrning och stöd
Det är viktigt att skapa förutsättningar för de professioner som arbetar med barn och
unga. De behöver få arbeta relationsskapande, tvärprofessionellt och möta individen
utifrån dennes förutsättningar, detta för att stärka individen i sig själv.
Det är också viktigt att utveckla den politiska styrningen och beställningen kring hur vi
tillsammans ska arbeta med särskilda behovsgrupper generellt och för unga som
riskerar att bli mångbesökare. Det krävs nära kopplingar mellan den strategiska och
den operativa nivån för att arbetet verkligen ska leda till högre kvalitet och förändrade
arbetssätt.
Samhällets aktörer behöver utveckla








Arbetet med kompletterande nulägesanalyser och prognoser med fokus på psykisk
ohälsa generellt och för särskilda behovsgrupper specifikt.
Den politiska styrningen och beställningen med fokus på psykisk ohälsa
Styrning och ledning som utgår från individens behov så att rätt person får rätt stöd i
syfte att uppnå en jämlik hälsa
Mål och lämpliga mätvärden för att följa upp arbetet med koppling till ungas psykiska
hälsa.
Fysiska och digitala ingångsvägar för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att
söka och få tillgång till hjälp
Förutsättningarna för de professioner som arbetar med barn och unga att arbeta
relationsskapande och möta individen utifrån dennes förutsättningar
Behovsanpassat stöd till barn och unga i förskola och skola
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Vi kan förebygga att unga blir mångbesökare genom strategisk samverkan och
samhandling
Vi behöver skapa samsyn kring vad som behöver göras och definiera gemensamma
mål och indikatorer. Vi behöver också skapa samsyn kring det gemensamma
ansvaret inom och mellan olika verksamheter och huvudmän (skola, vård och andra
myndigheter). Genom detta kan vi minska glappen mellan verksamheter som möter
barn och unga.
Vi behöver utveckla:






Samordnad samverkan utifrån individens behov
Arbetssätt för att identifiera styrkor och svagheter i befintlig samverkan
Flexibla arbetssätt och klargöra det gemensamma åtagandet i samverkan mellan
verksamheter
Arbetet med att tydliggöra ansvaret för att underlätta vid övergångar mellan
verksamheter och huvudmän (t.ex. vårdnivåer, skolstadier, myndigheter)
Mål, delmål, indikatorer och uppföljning av samverkan

Vi kan förebygga att unga blir mångbesökare genom att arbeta med våra
normer och värderingar
Vi behöver skapa en jämlik hälsa och jämlik vård. Vi behöver också stärka ungas
förmåga att hantera relationer och förändringar i det komplexa samhälle de växer
upp lever i. Vi behöver skapa fler forum för delaktighet och medskapande frågor som
rör mångbesökare och barn och unga.
Vi behöver utveckla:




Ungas förmågor att hantera relationer och förändringar i dagens komplexa samhälle
Arbetssätt för att uppmärksamma betydelsen av genusstrukturer, värderingar och
normer som kan vara anledningen till att vissa ungdomar inte söker och får hjälp i tid
Fler forum för delaktighet och medskapande kring frågor som rör barn och unga

Hur får vi större genomslagskraft tillsammans?
För att få en större genomslagskraft bedöms några av åtgärdsförslagen ha större
påverkan och möjlighet att bidra till förändring. Därför lyfts följande särskilt fram:





Kunskap om vikten av helhetsperspektivet kring individen, hur livets olika delar
påverkar individens situation
Utveckla den politiska styrningen och beställningen i frågor som rör psykisk hälsa
Utveckla mål, delmål, indikatorer och uppföljning gällande bemötande
Förbättra samverkan på regional och lokal nivå genom att följa upp befintliga former
samt utveckla mål, delmål, indikatorer och uppföljning.
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