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FÖRORD 
Alla ungdomar har rätt att växa upp till friska och ansvarskännande vuxna som fullt ut kan ta del i samhället och leva lyckliga liv. 
Tyvärr berörs minst var femte ung person av minst ett psykiskt problem. Ungdomar och deras familjer kan i dag ofta inte få relevant 
behandling och stöd, delvis på grund av att kvaliteten på och tillgängligheten till vård av ungdomar med psykiska hälsoproblem 
(Adolescent Mental Health Care, AMHC) inte svarar mot ungdomars behov och krav (WHO, 2005).

Som en reaktion på detta trängande behov av anpassad, integrerad och tvärfacklig vård av ungdomar med psykiska hälsoproblem, 
skapades 2009 det europeiska nätverket Action for Teens.

I december 2013 ingick Action for Teens, i ett konsortium med LUCAS, ett tvåårigt tjänstekontrakt med Europeiska kommissionen, 
kallat ADOCARE, för att skapa ett utvidgat EU-nätverk av sakkunskap för att främja och upprätthålla skapandet av anpassade och 
innovativa vårdstrukturer för ungdomar med psykiska hälsoproblem.

ADOCARE-projektets övergripande uppgift var att stärka MHC för ungdomar i EU-medlemsstater genom att:

• Samla den senaste och mest relevanta informationen, tankarna och insikterna kring AMHC.
• Bedöma AMHC-tjänsters omfattning och kvalitet i tio deltagande medlemsstater.
• Ta fram riktlinjer och rekommendationer för att stärka AMHC för regeringar och tjänster.
• Upprätta ett nyskapande och sektorsöverskridande samarbetsnätverk av europeiska experter på AMHC-området.
• Öka medvetenheten om och uppmuntra länder att stärka respektive upprätta AMHC.

ADOCARE-projektet bestod i praktiken av två uppgiftspaket. Uppgiftspaket 1 omfattade allt som rör forskning och tog upp de 
tre första målsättningarna. Uppgiftspaket 2 omfattade allt som rör insamling av information och sakkunskap via nätverket, 
kommunikation, upplysning, kapacitetsuppbyggnad samt spridning och tog upp de två senare målsättningarna.

Föreliggande dokument utgör en sammanfattning av de viktigare insikter som inhämtats inom ramen för ADOCARE-projektet 
för att ge svar på forskningsfrågorna. På grundval av forskningsresultaten formuleras riktlinjer och rekommendationer till 
stöd för beslutsfattare (makronivå), tjänster (mellannivå) och hälso- och sjukvårdspersonal (mikronivå) i deras försök att 
stärka AMHC i sina länder.



1. Inledning
I Europa har 15–20 % av ungdomarna minst ett psykologiskt eller beteendeproblem och det finns en verklig risk att psykiska 
hälsoproblem som utvecklas i ungdomen fortsätter i vuxenlivet eller till och med blir kroniska (WHO, 2005). Man uppskattar att 
omkring hälften av alla psykiska problem bland vuxna börjat under uppväxtåren (Kessler m.fl., 2007a; Patel, Flisher, Hetrick och 
McGorry, 2007). Psykiska hälsoproblem påverkar inte bara ungdomar och deras omgivning. De får även långtgående konsekvenser 
för deras sociala utveckling och den globala ekonomin (Sawyer m.fl., 2012). Ett bortfall på 4 % per år av EU:s bruttonationalprodukt 
är knutet till verkningarna av psykiska hälsoproblem (på grund av sjukfrånvaro, sämre prestationer på arbetet osv.) (LSE, 2012).

Unga människor och de nätverk som stödjer dem misslyckas i dag ofta med att få relevant hjälp med psykiska hälsoproblem. Detta 
beror på en brist på specialiserade inrättningar för psykisk hälsovård (mental health care, MHC). Ungdomar har andra vårdbehov 
än vuxna och barn, eftersom de befinner sig mitt i sin mognadsprocess (WHO, 2002). Ungdomar behöver exempelvis mer 
information och psykosocialt stöd (Gulliver, Griffiths och Christensen, 2010) och – enligt deras åsikt – är vårdtjänsternas etiska 
grundsyn viktigare än dess tekniska egenskaper (WHO, 2002). Ett antal faktorer avhåller ungdomar från att be om hjälp. Bland 
sådana faktorer finns allmänhetens, uppfattade och självstigmatiserande inställningar till psykisk sjukdom, farhågor rörande 
sekretess när det gäller tjänster avseende den vård som lämnas, begränsad åtkomst (t.ex. tid , transport, kostnad) och en generell 
brist på kunskap om tjänster som tillhandahåller psykisk hälsovård (Gulliver m.fl, 2010).

Alla ungdomar har rätt att växa upp till friska och ansvarskännande vuxna som fullt ut kan ta del i samhället och leva lyckliga liv 
(såväl socialt som ekonomiskt). För att det ska uppnås krävs snara åtgärder. För ett decennium sedan gjorde WHO ett uttalande 
om att EU:s medlemsstater var skyldiga att tillhandahålla ungdomar i behov av hjälp individanpassad och relevant MHC. 
Medlemsstaterna behövde närmare bestämt säkerställa «åldersanpassade MHC-tjänster (dvs. primär- och specialiserade hälso- 
och sjukvårds- och socialvårdstjänster) som fungerar som integrerade nätverk» (WHO, 2005). 

ADOCARE:s uppgift och målsättningar

ADOCARE:s övergripande uppgift var att skapa ett EU-nätverk av experter för att främja och upprätthålla tillskapandet av 
anpassade och nyskapande vårdstrukturer för ungdomar med psykiska hälsoproblem. Expertnätverkets allmänna 
målsättningar var att bedriva forskning och stimulera till ökad medvetenhet, utbyte och samråd, kapacitetsuppbyggnad, 
spridning samt främjande verksamhet.

För att genomföra uppgiften gjorde ADOCARE följande:

• Samlade in relevant information, nyskapande tankar och insikterna kring AMHC.

• Bedömde tillgänglighet till och kvalitet för AMHC-tjänsters i tio deltagande medlemsstater.  

• Tog fram riktlinjer och rekommendationer för att stärka AMHC för regeringar och tjänster.

• Upprättade ett nyskapande och sektorsöverskridande samarbetsnätverk av europeiska forskare, psykiatriker, psykologer, 
beslutsfattare, vårdgivare och vårdbrukare för att centralisera erfarenheter och sakkunskap på AMHC-området.

• Ökade medvetenheten, anordnade utbyte och samråd, kapacitetsuppbyggnad, spridning och främjande.

ADOCARE-projektet var i praktiken uppdelat på två uppgiftspaket. Uppgiftspaket 1 bestod av allt som rörde forskning och tog upp 
de tre första målsättningarna. Uppgiftspaket 2 omfattade allt som rörde insamling av information och sakkunskap via nätverket, 
kommunikation, upplysning, kapacitetsuppbyggnad samt spridning och tog upp de två senare målsättningarna.

ADOCARE-nätverket

Tio länder var engagerade i ADOCARE-forskningen: Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Spanien, Sverige 
och Förenade kungariket. Syftet var att ha företrädare för de olika EU-regionerna: brittiska öarna, Östeuropa, Europas 
Medelhavsområde, Norden och Västeuropa. Nätverket består i dag av 239 intressenter med skilda profiler från de deltagande 
medlemsstaterna: forskare, beslutsfattare, regeringsföreträdare, direktörer och chefer för psykiska hälsovårdstjänster, psykologer, 
psykiatriker, sjukskötare, professionella vårdgivare, ungdomar, familjemedlemmar osv.
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Upplysnings- och kapacitetsbyggande verksamhet 

För att stimulera medvetenheten om behovet av integrerad AMHC, underlätta utbytet av kunskaper och sakkunskap mellan de olika 
intressenterna och för att bygga upp kapacitet, anordnade ADOCARE olika evenemang som sammanförde experter med tvärfacklig 
bakgrund, liksom föräldra- och ungdomsorganisationer: två högnivåkonferenser och fyra seminarier. Den värdefulla informationen och 
sakkunskapen från fältet som samlades in vid dessa arrangemang tillämpades i ADOCARE-forskningen.

För att sprida information om projektet och främja integrerad AMHC medverkade ADOCARE också aktivt i olika evenemang som 
anordnades av tredje man.

Forskningsmålsättningar 

ADOCARE syftade med sin forskning till att inhämta den senaste och mest relevanta informationen, tankarna och insikterna kring 
AMHC och sökte besvara följande forskningsfrågor: 

• Vilket är det övergripande läget avseende ungdomars psykiska hälsa i Europa? 

• Hur organiseras AMHC i Europa?

• Hur tillgängliga är AMHC-tjänsterna i de deltagande medlemsstaterna och hur hög är kvaliteten på AMHC-tjänsterna?

• Vilka strategier finns för att förbättra såväl tillgänglighet till som kvalitet på AMHC-tjänster?

• Vilka strategier finns för att förebygga psykiska hälsoproblem och hur kan man främja psykiskt välbefinnande för ungdomar?

• Vilken politik och vilka rättsliga ramverk finns avseende AMHC i de deltagande medlemsstaterna?

Forskningsmetod

Information samlades in med hjälp av ett mångfacetterat angreppssätt. Litteraturgenomgångar kombinerades med enkätbaserade 
samråd, paneldiskussioner och seminarier med olika intressenter (dvs. beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal, experter och 
slutanvändare). Mer specifikt granskades relevanta rapporter och artiklar rörande AMH och AMHC för att ta fram forskningsinstrument och 
-förfaranden för ADOCARE:s forskningsverksamhet och hitta svaren på forskningsfrågorna. Flera enkäter genomfördes där fem olika 
intressentgrupper i de tio deltagande medlemsstaterna frågades ut: beslutsfattare, experter, hälso- och sjukvårdspersonal, ungdomar som 
lider av psykiska hälsoproblem, ungdomar i allmänhet och inbegripet slutanvändarens omgivning. Syftet med frågeformulären var att: 

•  Samla in information om befintlig politik och rättsliga ramverk avseende AMHC, hur AMHC är organiserat samt hälso- och 
   sjukvårdspersonalens utbildning.

• Identifiera bästa praxis och inramning för integrerad vård för ungdomar med psykiska hälsoproblem.

• Identifiera starka och svaga sidor med avseende på AMHC.

• Bedöma AMHC-tjänsters omfattning och kvalitet.

• Utforska behoven hos ungdomar med psykiska hälsoproblem. 

Under den första högnivåkonferensen hölls dessutom två plenardiskussioner för att dela tankar, åsikter och insikter kring AMHC i 
Europa. Denna följdes av fyra tvådagarsseminarier som hölls på olika platser i Europa med fyra olika intressentgrupper (beslutsfattare, 
experter, hälso- och sjukvårdspersonal och slutanvändare). Seminarierna fokuserade på vilka viktiga teman, mål och rekommendationer 
som skulle ingå i de slutliga riktlinjerna.

2. Läget avseende ungdomars psykiska hälsa i Europa
Det övergripande läget avseende ungdomars psykiska hälsa

Över lag har under ett visst år var fjärde till femte ung person minst en psykisk störning. De vanligaste störningarna hos ungdomar är: 
ångeststörningar (31,9 %), beteendestörningar (19,1 %), humörstörningar (14,3 %) och missbruksstörningar (11,4 %) (Kessler m.fl, 
2007a; Kessler m.fl, 2007b; Paus, Keshavan och Giedd, 2008). En undersökning av senare litteratur om ungdomars psykiska hälsa som 
innebar en genomgång av 19 epidemiologiska undersökningar i tolv länder, vilka visade på en partiell ökning av förekomsten av 
psykiska hälsoproblem hos ungdomar det senaste decenniet (Bor, Dean, Najman och Hayatbakhsh, 2014). Externaliserande problem 
förefaller ligga på en stabil nivå, medan internaliserande problem förefaller tillta, särskilt bland flickor. Denna skillnad mellan könen 
kan vara kopplad till flera faktorer. Flickor exponeras tidigare för sexualisering (dvs. de betraktas som sexobjekt och bedöms utifrån 
fysiska egenskaper och sexighet). De upplever ett allt starkare tryck för att vara framgångsrika både i skolan och i privatlivet. De är 
dessutom föremål för föränderliga mediala och kulturella förväntningar (Bor m.fl, 2014; Carli m.fl, 2014). Man bör notera att även den 
ökade medvetenheten om och erkännandet av psykiska hälsoproblem hos ungdomar kan ha bidragit till denna partiella ökning      
(Bor m.fl, 2014).

Hos många vuxna med psykisk störning började problemen under barndomen eller ungdomstiden, oftast i åldern 12–24 år (Paus m.fl, 
2008). Hälften av alla personer som vid 26 års ålder uppfyllde kriterierna för en svårare DSM-IV-diagnos fick en första diagnos i åldern 
11–15 år och närmare 75 % av dem fick en första diagnos före 18 års ålder (De Girolamo, Dagani, Purcell, Cocchi och McGorry, 2012). 

Av alla psykiatriska störningar tenderar de som börjar under barndomen eller ungdomstiden att vara allvarligare. Det är därför oerhört 
viktigt att ställa diagnos på psykiska problem i ett tidigt skede, så att behandling kan börja sättas in innan problemen blir allvarligare 
(De Girolamo m.fl, 2012). Enligt en referensgruppstudie av Patton med kollegor (2014) påverkar verkningsfull behandling under 
ungdomstiden inte bara längden för skoven av psykisk ohälsa under ett tidigt skede, utan minskar även förtida dödlighet 
senare i livet.

Forskning visar att ungdomar och unga vuxna med psykisk störning inte får relevant vård eller inte får någon vård alls (Copeland m.fl, 
2015; Farmer, Burns, Phillips, Angold och Costello, 2003; Horwitz, Gary, Briggs-Gowan och Carter, 2003; Leslie, Rosenheck och Horwitz, 
2001). Enligt en studie söker endast 18–34 % av unga människor med svår depression eller ångestsymptom professionell hjälp 
(Gulliver m.fl, 2010). I en senare studie erhöll endast hälften av ungdomar som uppfyllde kriterierna för en DSM-IV-diagnos någon 
form av behandling under de tre senaste månaderna. Bland unga vuxna är situationen ännu värre – endast var tredje fick behandling 
(Copeland m.fl, 2015). Olika hinder bidrar till den låga åtkomligheten för AMHC: (förväntad/upplevd) stigma, bristande föräldrastöd, 
strukturella och kulturella misslyckanden inom befintliga vårdsystem. Tydligen tycks samhället inte inse vikten av psykisk hälsa bland 
ungdomar och underlåter därför att satsa tillräckligt på AMHC (McGorry, Goldstone, Parker, Rickwood och Hickie, 2014). Dessutom 
visar många ungdomar prov på bristande hjälpsökande beteende och är obenägna att söka MHC (Breland m.fl, 2014).

3. AMHC:s organisation och klassificering 

Även om barn- och AMHC inte är enhetligt organiserat i EU-medlemsstaterna, kan man generellt urskilja följande fyra typer av 
tjänster: (1) institutionsvård (sjukhus och andra institutioner), (2) dagvårdstjänster, (3) hembaserade tjänster och uppsökande vård 
samt (4) öppenvårdstjänster (Remschmidt och Belfer, 2005). Runt om i Europa är förekomsten av privata psykiatriska kliniker för 
barn och ungdomar starkt beroende av inhemska och lokala förutsättningar. Det finns även en tendens att inrätta specialisttjänster 
som arbetar med högt kvalificerad personal som tar sig an ett smalare urval av mer komplicerade störningar. Ett växande antal 
tjänster och behandlingar håller för närvarande på att utvärderas, men mer framsteg krävs. Även om samarbetet mellan tjänster 
börjar öka är samordningen mellan och integreringen av vården fortfarande otillräcklig (Remschmidt och Belfer, 2005).

4. Tillgänglighet till och kvalitet på AMHC 

I ADOCARE-projektet utvärderade experter såväl tillgänglighet till som kvalitet på följande fyra typer av AMHC-tjänster i tio 
europeiska länder på en femgradig Likertskala: (1) institutionsvård, (2) dagvård, (3) hembaserad och uppsökande vård samt (4) 
öppenvård.

Tillgänglighet till AMHC

Med undantag för Ungern och Litauen har alla deltagande stater MHC-tjänster särskilt ägnade åt ungdomar. Tillgängligheten till dessa 
tjänster klassas emellertid som begränsad. I många länder är tjänsterna inriktade på antingen barn eller vuxna. Få tjänster riktar sig 
enbart till ungdomar. Över lag klassas tillgängligheten för alla de fyra typerna av AMHC-tjänster som mycket begränsad, begränsad, 
medelmåttig eller oklar. Det enda undantaget utgörs av Finland, där alla fyra typerna av tjänster klassas som goda. Dessa resultat 
bekräftar tidigare rön där man kommit fram till att EU-medlemsstater fortfarande hade lång väg kvar att gå (Remschmidt och Belfer, 
2005). Vidare varierar tillgängligheten till AMHC-tjänster i länderna starkt mellan regioner: i vissa regioner råder nästan balans mellan 
efterfrågan på och tillgänglighet till vård, medan efterfrågan i andra regioner är högre än tillgängligheten.

Kvalitet på AMHC

Enkätresultaten visar att kvaliteten på AMHC-tjänsterna klassas som god till mycket god i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland och 
Ungern. I Italien och Sverige fann experterna det svårt att bestämma kvaliteten på tjänsterna. I Litauen, Spanien och Förenade 
kungariket klassades kvaliteten som medelmåttig till begränsad. Litauiska experter uppgav att det biomedicinska paradigmet 
fortfarande var förhärskande i deras land, vilket äventyrar kvaliteten på AMHC-tjänster. Denna situation hänger kvar eftersom litauiska 
sjukförsäkringssystem är obenägna att täcka psykosociala insatser. Slutligen varierar kvaliteten på tjänster starkt inom länder.

5. Strategier för att förbättra tillgängligheten till AMHC
Ausgeglichene Pflege

En modell för balanserad vård borde läggas fast inom ramen för ett övergripande system för psykisk hälsovård. En sådan utgörs 
av ett nätverk av olika slags MHC-inrättningar, så att var och en får tillgång till en typ av vård som stämmer överens med hans 
eller hennes önskemål och behov (Thornicroft och Tansella, 2013; Thornicroft och Tansella, 2004). Särskilt följande typer av tjänster 
anses nödvändiga:

•   Primärvårdstjänster för personer med vanliga psykiska hälsoproblem. Sådana tjänster upptäcker och bedömer fall, genomför kortfristiga 
     psykologiska och sociala insatser liksom social och farmakologisk behandling.

•  Allmänna MHC-tjänster för personer med mer komplexa problem och bestående av fem komponenter: öppenvårdskliniker, 
uppsökande team för psykisk hälsovård, akut slutenvård, långfristig samhällsbaserad institutionsvård samt arbets- och 
sysselsättningsstöd.
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•  En rad specialiserade MHC-tjänster inom var och en av de fem kategorierna av allmänna MHC-tjänster för att erbjuda mer 
intensiva/expertinsatser (t.ex. autism, schizofreni, ätstörning, beroende, allvarlig depression och suicidalitet).

En balanserad vårdmodell innebär också att både uppsökande och sjukhusvård finns tillgängliga och erbjuds på ett pragmatiskt och 
balanserat sätt (Thornicroft och Tansella, 2004; Thornicroft och Tansella, 2013). Det betyder att i länder med många institutionella 
tjänster behöver antalet sängar minskas till förmån för mer uppsökande vård och främjande av psykisk hälsa.

Utvecklingen i riktning mot mer balanserad vård går hand i hand med en allt viktigare roll för primärvården inom psykisk hälsa. 
Allmänläkare och andra primärvårdstjänster uppmanas exempelvis att uppmärksamma, bedöma och hantera psykiska hälsoproblem 
hos ungdomar (Vallance, Kramer, Churchill och Garralda, 2011). På detta sätt tillämpas oftare principerna för nivåanpassad vård. Enligt 
dessa principer förs relevanta psykologiska generalistinsatser, uppföljning och bedömning som erbjuds inom primärvården upp till en 
mer specialiserad vårdnivå endast när så erfordras (Silva och de Almeida, 2014).

Behandling inom primärvården

Inom ramen för ADOCARE-forskningen angav såväl hälso- och sjukvårdspersonal som ungdomar att unga människor ibland alltför 
snabbt hänvisas till specialisttjänster. Hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar borde inse att alla psykiska hälsoproblem inte kräver 
specialistvård och att primär- eller uppsökande vård erbjuder adekvat behandling. Men två förutsättningar måste vara uppfyllda för 
att detta angreppssätt ska lyckas: (1) primärvårdspersonalen är välutbildad och (2) specialisttjänster finns tillgängliga för remittering. 
Bedömningsverktyg för primärvårdspersonal kan hjälpa dem att avgöra om specialistvård krävs eller inte. Regeringar kan stimulera 
primär psykisk hälsovård och motverka att specialistvård används i onödan.

Epidemiologiska och administrativa data

Epidemiologiska data säger oss något om hur vanligt förekommande AMH-problem är, ungdomars behov av psykisk vård och 
ungdomars utnyttjande av MHC-tjänster. Sådana data är information som regeringar behöver för att kunna uppskatta behovet av 
tjänster inom sina (under)regioner och de ger insikter i eventuella brister i behandlingsutbudet (Wittchen och Jacobi, 2005). Vidare 
ökar de medvetenheten och hjälper beslutsfattare att fastställa prioriteringar och ta fram program, insatser och tjänster för att ta itu 
med brister och behov (Wittchen och Jacobi, 2005).

Av tre skäl tar ändå regeringar sällan epidemiologiska rön i beaktande. För det första är epidemiologiska data ofta inte tillräckliga för 
effektiv politisk och tjänsteplanering (Bielsa, Braddick, Jane-Llopis, Jenkins och Puras, 2010; Patton m.fl, 2012; Wittchen och Jacobi, 
2005). Många data baseras på administrativa noteringar och sådana data har en tendens att vara ofullständiga (data innefattar inte 
alla typer av MHC-tjänster eller alla regioner i ett land), inte tillförlitliga (data förs inte in korrekt i systemen) och svåra att knyta 
samman (olika tjänster använder skilda datasystem). För det andra har många länder inte ekonomiska eller personalresurser för att 
analysera sådana data. För det tredje tar regeringar vanligtvis inte «emot» utfallet av epidemiologisk forskning, eftersom det inte 
tydligt kommuniceras till beslutsfattare och allmänheten i stort (ADOCARE, 2015).

Man kan bara uppmuntra till insamling av administrativa data för tjänstebrukare via väl utvecklade (helst internationella) 
dataregistreringssystem och till analys av dessa datauppsättningar. InterRAI Community Mental Health och InterRAI Mental Health är 
exempel på välkända internationella standardiserade bedömningsinstrument för läkare som arbetar i psykiatriska miljöer med 
uppsökande respektive sluten vård.

Brister i behandlingsutbudet

I de flesta länder är den begränsade tillgängligheten för MHC-tjänster för ungdomar ett problem. Ett första steg för att förbättra 
tillgängligheten består i att kvantifiera bristen i behandlingsutbudet, vilken definieras som «den absoluta skillnaden mellan den faktiska 
förekomsten av psykiska hälsoproblem bland ungdomar och den behandlade andelen ungdomar med psykiska hälsoproblem» (Kohn, 
Saxena, Levav och Saraceno, 2004). För det ändamålet är epidemiologiska data avgörande.

När man väl har fastställt erforderligt antal AMHC-inrättningar och -personal per 100 000 ungdomar, kan regeringar tillhandahålla en 
budget och göra vad som krävs för att eliminera bristen. När regeringar gör det måste de ha i åtanke att det måste finnas åtminstone en 
minsta tillgång till de fyra typer av MHC-tjänster som omfattas av den balanserade vårdmodellen.

6. Strategier för att förbättra kvaliteten på AMHC
Vårdkvalitet kan betraktas som en komplex och flerdimensionell tankeskapelse som definieras beroende på flera inbördes relaterade 
faktorer: åtkomst av tjänst, relevans för behovet, verkan, billighet, social acceptans, effektivitet och ekonomi (Maxwell, 1992). Flera 
strategier för att stärka kvaliteten på AMHC växte fram ur den forskning som genomfördes av ADOCARE-nätverket av experter.

Ett utvecklingsinriktat synsätt

Ungdomstiden är en fas i livet som präglas av övergång. Det kräver ett utvecklingsinriktat synsätt som uppmärksammar att alla 
ungdomar har skilda och föränderliga behov, beroende på ålder, mognadsgrad och kontext (Remschmidt, 2001; Remschmidt och 
Belfer, 2005). Därför måste hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskaper om ungdomars (sociala, psykiska och fysiska) utvecklingsskede 
och antas vara bekanta med i vilken social och kulturell miljö ungdomar i dag lever (t.ex. deras intressen och bekymmer, vad de gör 
på sin fritid), för att kunna utarbeta en individuell behandlingsplan. Vidare måste hälso- och sjukvårdspersonal vara medvetna om att 
varje klinisk diagnos och alla fastställda behov står under ständig förändring, eftersom ungdomar genomgår snabba förändringar 
under en kort tidsperiod (WHO, 2005). Behandlingsplanen ska uppfattas som en pågående process.

Tidig upptäckt av psykiska hälsoproblem

Hos ungdomar förblir psykiska hälsoproblem ofta oupptäckta tills de börjar bli allvarligare. Ungdomar är ibland obenägna att dela med 
sig till vuxna om sin oro och sina bekymmer. Ungdomstiden är en tid då unga människor upptäcker självständighet, föredrar att göra 
saker på sitt sätt och hålla saker och ting för sig själva. Dessutom redovisar ungdomar hellre somatiska än psykologiska problem för 
hälso- och sjukvårdspersonal. Det är anledningen till att personalen ibland underskattar hur allvarliga psykologiska problem är och/
eller hänför dem till somatiska problem.

Kort sagt behöver hälso- och sjukvårdspersonalen vara välutbildad och måste utreda följande områden: Hemmiljö, Utbildning och 
sysselsättning, Ätvanor, Aktiviteter (med anknytning till jämnåriga), Droger, Sexualitet, Självmord/depression samt Skydd mot skador 
och våld (Cappelli m.fl, 2012; Klein, Goldenring och Adelman, 2014). På engelska är områdena lätta att minnas med hjälp av 
akronymen HEEADSSS. På internet finns ett webbaserat verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som kan användas vid bedömning 
av HEEADSSS-områdena. Dessutom behöver hälso- och sjukvårdspersonal utbildning för att få riktig kontakt med ungdomar, för att 
uppdaga eventuella psykiska hälsoproblem och för att bli varse tecken på lättare lidande som kan vara ett förstadium till senare 
patologi (ADOCARE, 2015).

Biopsykosocialt perspektiv 

Ungdomar med psykiska hälsoproblem behöver en relevant och effektiv kombination av psykosocial och medicinsk behandling 
för att svara mot deras ofta komplexa och mångfacetterade behov (psykiska, sociala, fysiska och funktionella behov) (Remschmidt, 
2001; Remschmidt och Belfer, 2005).

Psykosociala insatser anses allmänt utgöra den första graden av professionell behandling (Bohlin och Mijumbi, 2015). Psykosociala 
insatser inbegriper en rad olika insatser, däribland hjälp i den egna sociala situationen (som ekonomiskt stöd, utbildning, 
sysselsättning och bostad), psykoedukation, coachning och rådgivning, samt information eller träning. Alla insatser syftar till att 
förbättra beteende, samlad utveckling eller enskilda livsfärdigheter, och detta utan att använda medicinering (Reichow, Servili, 
Yasamy, Barbui och Saxena, 2013; Uitterhoeve m.fl, 2004). Psykoedukation utgör en central psykosocial åtgärd. Särskilt har 
psykoedukation för föräldrar visat sig positiv. Den ökar föräldrarnas kunskaper om symptom och problem, stimulerar till vidare 
användning av relevanta tjänster, stärker problemlösningsförmågan och ger upphov till positiva känslor och familjesamverkan 
(Lucksted, McFarlane, Downing och Dixon, 2012). Psykoterapi är likaså en viktig insats vid behandling av allvarliga psykiska 
hälsoproblem. En kritisk översikt över psykoterapier och deras evidensbas för barn och ungdomar läggs fram i boken What Works 
for Whom (Vad fungerar för vem) (Fonagy m.fl, 2014).

Allvarliga psykiska störningar kräver ibland medicinering. Men under hela forskningsprojektet ADOCARE nämndes ofta att läkare 
ganska snabbt tillgriper medicinering för vissa typer av psykiska hälsoproblem. För vissa störningar förs en fortlöpande debatt 
rörande användningen av medicinering: Vilken typ av medicinering är lämplig? När under behandlingen är det bäst att inleda den? 
Vilken är den optimala doseringen? osv. (Bohlin och Mijumbi, 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara medvetna om 
vikten av att medicinering används på ett lämpligt sätt och de bör studera nya belägg för medicineringens effektivitet. Vidare 
rekommenderas att medicinering kombineras med psykoterapi och/eller andra psykosociala insatser och man måste följa aktuella 
medicinbaserade riktlinjer (t.ex. British Association for Psychopharmacology (brittiska sammanslutningen för psykofarmakologi), 
NICE-riktlinjerna om psykisk hälsa, What works for whom av Fonagy m.fl, 2014).

Webbaserade insatser

Ett stort antal e-hälsoinsatser, webbaserade insatser och mobila tillämpningar (dvs. m-hälsa) har tagits fram under senare tid. Många 
ungdomar ansluter till internet dagligen, så detta medium har en enorm potential för att informera dem om psykisk hälsovård, öka 
åtkomsten av vård, engagera dem på ett mer aktivt sätt under behandling (uppföljning, planering, ytterligare stöd, information osv.), 
initiera eftervård och tillhandahålla webbaserad behandling (Price m.fl, 2014). I våra dagar utvecklas ett flertal webbaserade verktyg 
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för psykisk hälsa, rörande depression, ångest och förhindrande av självmord bland barn, ungdomar och unga vuxna. Men slutsatserna 
är blandade om hur verkningsfulla de är. Helt klart behövs mer forskning (Boydell m.fl, 2014; Reyes-Portillo m.fl, 2014; Ye m.fl, 2014). 
Inom ramen för ADOCARE-forskningen påpekade ungdomar att en kvalitetsmärkning av webbplatser och appar skulle vara till hjälp. 
De tycker inte att det är upp till dem att avgöra om man kan lita på en webbplats eller app eller inte. En annan synpunkt de förde 
fram var att stöd från hälso- och sjukvårdspersonal krävs för att hjälpa dem tolka den information som finns på internet och för att 
garantera individuell behandling.

Delat beslutsfattande (Shared decision making, SDM)

Som anges i FN-konventionen om barnens rättigheter, har alla ungdomar rätt att ta del i alla beslut som berör dem. Ungdomar 
bekräftade detta inom ramen för ADOCARE-forskningen: – Unga människor borde vara aktivt inblandade när beslut fattas om deras 
behandling. Inget borde beslutas om dem utan dem. Hälso- och sjukvårdspersonal i ADOCARE-nätverket hävdade å andra sidan att 
ungdomars mognad avgör i vilken utsträckning de är inblandade i behandlingsbeslut.

ADOCARE-nätverket rekommenderar utbildning i SDM. Hälso- och sjukvårdspersonal bör lära sig hur man optimerar ungdomars 
delaktighet i att fastställa behandlingsmål och i att välja lämpliga insatser. Inom klinisk praxis innebär SDM en trestegsmodell. I det 
första steget, som kallas samtal om att välja, läggs föreställningen om att man måste göra val. I det andra steget, som kallas samtal 
om alternativ, tillhandahålls detaljerad information om de möjliga alternativen. I det tredje steget, samtal om beslut, får patienten 
stöd för att fatta ett beslut (Elwyn m.fl, 2012). Det här lyckas naturligtvis bara om läkaren är beredd att låta unga människor vara med 
och fatta beslut, om han eller hon tillämpar SDM-kompetens på ett smidigt sätt och om han eller hon visar förtroende för unga 
människor (Abrines-Jaume m.fl, 2014). Självfallet är det inte alltid möjligt att komma fram till en överenskommelse. Ett exempel på 
det är när intagning på sjukhus är oundvikligt av säkerhetsskäl och den unge inte uppfattar det så.

Evidensbaserad praxis (Evidence-based practices, EBP’s)

EBP kan definieras som «praxis som genomgående grundas på vetenskap, ordnas kring klientens avsikter, är kulturellt lyhörd och 
som fortlöpande följer upp verkan av insatser med hjälp av tillförlitliga mätningar av den unges och vårdgivares reaktioner, satt i 
sammanhang med händelser och förhållanden som påverkar behandlingen» (Fonagy m.fl, 2014, s. 4). Som angetts av WHO 
(2013) kommer hälso- och sjukvårdspersonals användning av EBP att leda till psykiska hälsovårdstjänster av god kvalitet, eftersom 
EBP ger bättre resultat än utan EBP (Weisz m.fl, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda riktlinjer som ger en överblick 
över befintliga evidensbaserade insatser för behandling av olika slags psykiska hälsoproblem (Hopkins, Crosland, Elliott och 
Bewley, 2015). I Förenade kungariket utgör NICE-riktlinjerna (National Institute for Health and Care Excellence) en källa till 
information för läkare vid hantering av vissa tillstånd bland ungdomar. För låg- och medelinkomstländer tog WHO (2010) fram 
Mental Health Gap Action Intervention Guide (mhGAP-IG). I denna vägledning presenteras en översikt över evidensbaserade 
insatser för att hantera ett antal prioriterade tillstånd (t.ex. depression, psykos, bipolära störningar, epilepsi, utvecklings- och 
beteendestörningar hos barn och ungdomar).

Trots att det finns många EBP, rapporterade hälso- och sjukvårdspersonal i ADOCARE-nätverket att de är underutnyttjade. Det beror 
på svårigheterna med att praktiskt tillämpa EBP. Hälso- och sjukvårdspersonal tvekar ofta mellan å ena sidan att erbjuda en smidig 
och individuell behandling och å den andra att tillhandahålla standardiserade insatser som vägleds av protokoll. Det är därför klokt 
att erbjuda mer stöd om hur man tillämpar EVP på ett standardiserat och ändå personligt sätt. Utöver EBP framhöll hälso- och 
sjukvårdspersonal att lovande och nyskapande insatser borde beaktas – även om de ännu inte validerats.

Föräldraengagemang

Hälso- och sjukvårdspersonal inom ADOCARE är eniga om att föräldrar är centrala partner i en ung människas nätverk. Det normala 
borde vara att hälso- och sjukvårdspersonal informerar och engagerar föräldrar så snart och så ofta de kan. I början av en behandling 
är detta en av de första frågor man ska diskutera med den unge. Tanken rent generellt är att nå en god balans mellan respekten för 
ungdomarnas integritet och att blanda in föräldrar och familj.

Familjemedlemmar – i synnerhet föräldrar – som lever med en ung människa med psykiska hälsoproblem upplever i själva verket 
ofta själva problem (Vermeulen, Lauwers, Spruytte och Van Audenhove, 2015, http://caringformentalhealth.org). Ibland uppdagar 
hälso- och sjukvårdspersonal dysfunktionella förhållanden i familjen. Därför är det viktigt att stödja ungdomars familjer även då 
ungdomarna inte vill att deras föräldrar ska blandas in. I genomgången av Kaslow, Broth, Oyeshiku och Collins (2014) finns en översikt 
över effektiva familjebaserade program för förebyggande, psykoterapier och psykoedukationella insatser. Forskning bekräftar verkligen 
att det kan vara positivt för ungdomar att engagera familj i terapin (Young och Fristad, 2015).

Kontinuitet, integrering och samordning av vård

Vårdkontinuitet definieras som vårdens kvalitet över tiden sett utifrån både patientens och vårdgivarens perspektiv (Gulliford, Naithani 
och Morgan, 2006). Det innefattar både longitudinell kontinuitet (dvs. en oavbruten serie kontakter över en lång period) och 
tvärgående kontinuitet (dvs. enhetlighet mellan insatser inom och av olika vårdgivare) (Bruce och Paxton, 2002; Thornicroft och 
Tansella, 1999).

Vårdkontinuitet hänger också nära samman med integrerad vård, vilken definieras som: «en sammanhängande uppsättning metoder 
som påverkar finansierings-, administrativa, organisatoriska, tjänsteleverans- och kliniska nivåer, som utformas för att skapa kopplingar, 
avstämning och samarbete inom och mellan olika sektorer» (Kodner och Spreeuwenberg, 2002). För ungdomar med psykiska 
hälsoproblem är det mycket viktigt att tillhandahålla en integrerad vård. För det mesta har unga människor flera behov (psykologiska, 
medicinska, sociala, utbildningsrelaterade, yrkesrelaterade).
 
 De kräver att flera vårdgivare som ofta är anställda vid skilda inrättningar inom olika sektorer efter varandra eller samtidigt 
tillhandahåller en mix av tjänster. För att tillhandahålla vård av hög kvalitet är en integrering av dessa olika nivåer ett måste.

För att omsätta vårdkontinuitet och integrerad vård i praktiken krävs strategier på flera nivåer, från makro- till mikronivå (Grone och 
Garcia-Barbero, 2001; Kodner och Spreeuwenberg, 2002; Mur-Veeman, Hardy, Steenbergen och Wistow, 2003; Thornicroft och 
Tansella, 2003; Valentijn, Schepman, Opheij och Bruijnzeels, 2013). På makronivå styrs integreringen i hög grad av hur tjänsterna för 
psykisk hälsovård är organiserade i vid mening och av hur statliga avdelningar och departement antingen väljer ett gemensamt eller 
separata ramverk för sektorer som berörs (WHO, 2005). Tyvärr lägger lagstiftning och finansieringssystem för det mesta hinder i vägen 
för samordnad vård. Samarbete grundas ofta på tillfälliga arrangemang av läkare. Därför är det viktigt att påpeka detta för regeringar, 
så att de tillhandahåller ett lämpligt ramverk för samarbete. Det är deras uppgift att lyfta fram fördelar och förmåner med att jobba 
tillsammans och ta itu med människors farhågor och motstånd mot förändring. Samarbetsaktiviteter, som möten där hälso- och 
sjukvårdspersonal från olika organisationer inblandade i behandlingen deltar, kan ersättas. Andra strategier består i att skapa lokala 
kommittéer för att överinse vårdens kvalitet och för att styra samarbete mellan olika tjänster och samla information om olika initiativ 
på en och samma webbplats (WHO, 2005).

På mellannivå kan MHC-tjänster och hälso- och sjukvårdspersonal stärka samordning och samarbete genom att till exempel flytta 
ihop och slå samman tjänster, anordna gemensamma utbildningsprogram för att uppnå delad kompetens och inrätta en gemensam 
datainfrastruktur för att samla in och dela patientuppgifter. Tvärfackligt teamarbete kan underlättas genom att initiera gemensam 
vårdplanering så att teamet av hälso- och sjukvårdspersonal delar en gemensam vårdplan och känner ansvar för genomförandet av 
denna och genom att inrätta intensiv fallhantering (d’Amour m.fl, 2008; WHO, 2013). Enligt experterna inom ADOCARE-nätverket är 
det upp till de professionella vårdgivarna att samordna och integrera vården. Det är definitivt inte ungdomarnas eller deras familjers 
ansvar.

Övergången från AMHC- till MHC-tjänster för vuxna

I Europa skiljer man i många länder mellan å ena sidan MHC för barn/ungdomar och å den andra MHC för vuxna. Det betyder att 
personer med psykiska hälsoproblem tidigt i livet – på någon punkt av sin vårdväg – kan komma att föras över från MHC-tjänster för 
barn/ungdomar till MHC-tjänster för vuxna. Under denna övergångsperiod tappas unga människor ofta bort, eftersom kvaliteten på 
övergångsvården är begränsad (Singh m.fl, 2010a; Singh m.fl, 2010b). De viktigaste hinder som stör övergången är systemfragmentering, 
brist på ledarskap, bristfällig prioritering av denna målgrupp, dålig kommunikation, stigma, en klyfta mellan policy och praxis, brist på 
studier, brista på gemensamma övergångsprotokoll samt en allmän knapphet på information om tjänster (Paul, Street, Wheeler och 
Singh, 2014; Royal College of Psychiatrists, 2013). Övergången misslyckas också ofta på grund av att läkare vid MHC-tjänster för 
ungdomar underlåter att remittera eller tjänster för vuxna vägrar att acceptera remitteringar eller skriver ut unga människor som inte 
kommer till det första besök som erbjuds (Paul m.fl, 2013). Alla hinder mot en övergångsvård av kvalitet hänger emellertid inte 
samman med tjänstesystemet. Övergången kan också misslyckas på grund av de unga människornas vägran att acceptera remittering 
till vuxna tjänster (Paul m.fl, 2013).

Om vården avbryts på grund av övergång inverkar det negativt på ungdomars hälsa och välbefinnande och detta är därför en 
högprioriterad fråga. TRACK-studien (Singh m.fl, 2010) gav upphov till följande rekommendationer för att förbättra övergångsvården:

•  När man tar fram och tillämpar protokoll för att förbättra övergång står ungdomarnas behov i centrum för varje beslut som fattas. 
För att uppnå det måste ett antal grundläggande regler respekteras. Tidsram och allas ansvarsområden är klart definierade. 
Ungdomarna är väl förberedda. Det finns en reservplan om MHC-tjänsterna för vuxna inte kan godta övergången. Slutligen bör 
tjänster vara flexibla när det gäller klienternas ålder.

•  Ungdomar går över till vuxentjänster i ett läge när deras tillstånd är stabilt. Tjänsterna undviker flera samtidiga övergångar. MHC-
tjänster för ungdomar och vuxna har ett nära samarbete och arbetar antingen tjänsteöverskridande eller erbjuder perioder med 
parallell vård. Vuxentjänster är aktivt inblandade innan ungdomstjänsten skriver ut ett fall. Tjänster behöver ett standardiserat 
journalföringssystem för att enkelt kunna föra över all korrespondens och alla kontaktuppgifter.

•  Lokala MHC-tjänster för ungdomar och vuxna och frivilligtjänster kartläggs och uppdateras regelbundet (verksamhetens 
omfattning, kommunikationsnätverk och viktiga kontaktpersoner).

•  Hälso- och sjukvårdspersonal verkligen inser hur man genomför denna övergång av vården rätt. Utbildning som tar upp frågor 
rörande remittering till andra tjänster, ökar kunskaperna om andra tjänster och fokuserar på egen effektivitet och kompetens.

•  Politiska planer innefattar strategier för att förbättra övergångsvården.

•  Fyra kriterier används för att utvärdera övergång: uppfattad vårdkontinuitet, parallell vård, ett övergångsplaneringsmöte 
samt informationsöverföring.
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I själva verket håller Milestone-projektet (Managing the Link and Strengthening Transition from Child to Adult Mental Health Care, 
ett forskningssamarbetsprojekt finansierat av Europeiska kommissionen) för närvarande på att ta fram och pröva nya modeller för 
övergångsvård för tjänster i EU. Närmare bestämt tar man fram och validerar övergångsspecifika resultatmått jämte riktlinjer för 
att förbättra riktlinjer och utfall samt utbildningspaket för läkare (De Girolamo, 2014). 

Broar till den riktiga världen

Inom ramen för ADOCARE-forskningen framhöll ungdomar att alla insatser – någon gång – måste knyta an till den riktiga världen: – Det 
är det viktigt att bygga broar mellan behandlingsmiljön och den riktiga världen. Hälso- och sjukvårdspersonal borde därför vid 
intagning på sjukhus omedelbart ta fram strategier för att hjälpa ungdomar att åter integreras i samhället. Exempelvis hjälpa dem att 
avsluta skola/utbildning, hitta en bra bostad eller ett riktigt jobb och att bygga upp förtroendefulla relationer med andra och föra in 
världen utanför i institutionsvårdsmiljön (till exempel genom en aktivitet som är tillgänglig för grannar och vänner).

Uppsökande

Unga människor söker sällan frivilligt tillgång till kliniska tjänster. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal besöker platser 
där unga människor håller till, som kaféer, populära idrottsanläggningar och platser där hemlösa ungdomar tillfälligt bor (ADOCARE, 
2015). Uppsökande metoder är också ett värdefullt sätt att ta reda på vad ungdomar är intresserade av och behöver. Vid uppsökande 
verksamhet är det oerhört viktigt att främst fokusera på unga människor med flera problem. Dessa försummas ofta av hälso- och 
sjukvårdspersonal, eftersom de för det mesta inte uppfyller kriterierna för program inriktade på särskilda grupper.

Etiska överväganden

Generellt sett antas alla tjänster respektera tre viktigare etiska principer som redovisas i Belmontrapporten (Michaud, Berg-Kelly, 
Macfarlane och Benaroyo, 2010): självständighetsprincipen (dvs. att individer behandlas som självständiga subjekt och personer med 
nedsatt självständighet har rätt till skydd), principen om att göra gott (dvs. att inte skada, så långt möjligt begränsa skada och maximera 
potentiella fördelar) samt principen om rättvisa/billighet (dvs. se till att alla har tillgång till resurser i lika mån). Dessutom läggs i 
Barcelonaförklaringen fram att vissa andra värden, som delaktighet, värdighet, integritet, sekretess och sårbarhet, måste finnas 
närvarande inom klinisk vård (Michaud m.fl, 2010). Sådana principer måste tydligt anges i tjänstestadgor som tas fram i samarbete 
med ungdomar. Vad beträffar vård och behandling måste man vidare försöka ta upp etiska dilemman med hjälp av ett betänksamt 
angreppssätt, eftersom varje situation är annorlunda och unik. Under denna process borde hälso- och sjukvårdspersonal ha tillgång till 
återkoppling från en objektiv etisk kommitté bestående av hälso- och sjukvårdspersonal och experter (Michaud m.fl, 2010).

Skillnader mellan könen 

Forskning visar att unga pojkar har mindre kunskaper om psykisk hälsa och MHC-tjänster och är mindre beredda att använda sådana 
tjänster (Chandra m.fl, 2006). Enligt vad som rapporteras är de mindre benägna att söka hjälp, eftersom de är rädda att uppfattas som 
svaga. Dessutom finner föräldrar det svårare att acceptera psykisk hälsovård för sina söner. Det är lättare för dem när deras döttrar har 
behov av hjälp. Man kan tackla skillnader mellan könen genom bättre utbildning i psykisk hälsa och genom att tillhandahålla MHC-tjänster 
på gymnasiet. Det är tydligt att vi aktivt behöver blanda in föräldrar om vi så långt möjligt vill eliminera stigmatiserande attityder 
gentemot pojkar (Chandra m.fl, 2006). Det är viktigt att notera att könsrelaterade skillnader avseende behandlingsbehov inte nämndes 
under ADOCARE-forskningen och vi fann inte heller några hänvisningar till sådana i litteraturen. Vi kan utan hinder anta att ett individuellt 
tillvägagångssätt där varje enskild klients behov beaktas blir relevant ur ett könsperspektiv.

Utbildning och yrkesutbildning 

För att hälso- och sjukvårdspersonal ska reagera effektivare och med större lyhördhet för ungdomars behov behöver de 
relevant utbildning och yrkesutbildning (WHO, 2002). Det betyder att personal inom psykisk hälsa och vård som arbetar med 
ungdomar (dvs. ungdomspsykiatriker och -psykologer) får särskild utbildning i frågor som lagstiftning och politik avseende 
AMH, normal och problematisk utveckling för ungdomar och särskilda psykopatologiska frågor, tjänster som tillhandahåller 
AMHC, kommunikation och delat beslutsfattande med ungdomar och medlemmar av deras familjer, evidensbaserade 
psykosociala insatser, aspekter som rör samordning, samarbete och övergångsvård samt bedömning av psykiska 
hälsoproblem hos ungdomar.

Utfallet från ADOCARE-forskningen visar att yrket ungdomspsykiatriker finns erkänt i lag i endast fem av tio deltagande 
medlemsstater (Finland, Tyskland, Ungern, Italien och Litauen). Yrket ungdomspsykolog erkänns inte formellt någonstans 
som ett särskilt yrke. Det är viktigt att notera att utbildnings- och yrkesutbildningsprogram för personal inom psykisk hälsa 
och vård skiljer sig starkt åt runt om i Europa och följer olika normer (Union Européenne des Médecins Spécialistes, 2014). 
Det betyder att de är svåra att jämföra. En gemensam EU-modell för utbildning och yrkesutbildning av hälso- och 
sjukvårdspersonal och team inom AMHC, utan att försumma de lokala utbildningsbehoven, skulle kunna vara till hjälp. 
European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) och Union of European Medical Specialists (UEMS) formulerade båda 
rekommendationer avseende yrkesutbildningsprogram för psykiatriker i allmänhet och ungdomspsykiatriker i synnerhet.

Även hälso- och sjukvårdspersonal som får en mer generell yrkesutbildning och bara konfronteras med AMH-problem när 
de verkar inom en viss miljö borde utbildas i AMH-frågor som en del av deras grundläggande yrkesutbildning. Eller så skulle 

de kunna välja att genomgå mer ingående yrkesutbildning efter sin grundexamen. Härvid tänker vi på allmänläkare, 
sjukskötare på sjukhus, skolsköterskor, ungdomsarbetare, verksamma inom folkhälsa, socialarbetare och lärare.

Ungdomsvänliga MHC-tjänster och personal

Ofta är inte tjänsters utformning och hälso- och sjukvårdspersonalens attityd inte särskilt lämpad för unga människors utvecklings- och 
kulturella behov (Ambresin m.fl, 2013; Breland m.fl, 2014; McGorry, Bates och Birchwood, 2013; Tylee m.fl, 2007). För att stärka 
åtkomlighet, rättvisa och acceptans måste tjänster och personal bli mer ungdomsvänliga. Olika studier har granskat förutsättningarna 
för ungdomsvänliga hälso- och sjukvårdstjänster och -personal (Ambresin m.fl, 2013; Harper, Dickson och Bramwell, 2014; McGorry 
m.fl, 2013; Tylee m.fl, 2007; WHO, 2002). En liknande undersökning genomfördes inom ramen för ADOCARE-forskningen, med 
särskild fokusering på förutsättningarna för ungdomsvänliga MHC-tjänster. Ungdomar tillfrågades om hur en ungdomsvänlig tjänst 
skulle se ut och vilka egenskaper hälso- och sjukvårdspersonalen borde ha. Detta blev utfallet:

•  Aktivt engagera unga människor i utformning av tjänsten, leverans av vård (t.ex. stöd från jämnåriga, gruppterapi, 
självstödsgrupper), utvärdering och uppföljning av en tjänst (Bielsa m.fl, 2010). Hos vissa tjänster är ungdomar engagerade i att 
ta fram tjänstestadgor om sekretess, öppettider, behandlingsprogram, ungdomars rättigheter, etiska aspekter osv.

•  Vara lätt att få åtkomst så att ungdomar upplever färre hinder. Det innebär tjänster utan tidsbeställning, praktiska öppettider, 
åtkomst utan föräldrarnas tillstånd, låg kostnad eller gratis tjänster, kortare väntetider, smidig placering nära allmänna 
kommunikationsmedel, tillgång till e-hälsoverktyg, tilltalande och inbjudande miljö, diskret ingång, positiv image.

•  Investera i aktiviteter/kommunikation som ökar medvetenheten (broschyrer, affischer, webbplats osv.) och öka kunskaperna om 
psykisk hälsa. Ungdomar vet ofta inte vad de ska göra eller vart de ska gå när de behöver hjälp.

•  Ge tydlig information om rättsliga (sekretess) och ekonomiska (överkomlig kostnad) aspekter. Bland annat borde man tydligt 
redogöra för vad ungdomar kan förvänta sig när de är under 18 och tar kontakt med en tjänst utan att deras föräldrar vet om det.

•  Anstränga sig för att garantera kontinuitet för terapeutiska relationer med hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel genom att 
minimera personalomsättningen. Ungdomar befinner sig i ett omtumlande skede av livet. Hälso- och sjukvårdspersonal borde 
därför försöka erbjuda stabilitet.

•  Engagera goda föregångsexempel (dvs. ungdomar som tidigare upplevt liknande problem), eftersom de har en gynnsam 
inverkan på ungdomars välbefinnande.

Ungdomar lägger stor vikt vid hälso- och sjukvårdspersonalens attityd, kompetensnivå och motivation. Helst ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen ha följande egenskaper (ADOCARE, 2015; Ambresin m.fl, 2013; Tylee m.fl, 2007; WHO, 2002):

•  De är motiverade, ärliga, passionerade, entusiastiska, ger stöd, är lätta att få kontakt med och visar respekt.

•  De anammar ett utvecklingsinriktat synsätt och har kunskaper om de många förändringar i livet ungdomar upplever.

•  De lämnar tonårsinriktade (verklighetstrogna) hälsoupplysningar så att ungdomar kan välja fritt och med full insikt.

•   De tror verkligen att ungdomar har en lovande framtid och förmedlar sin övertygelse till sina klienter.

•   De är lyhörda för hierarkiska skillnader, för att undvika en attityd med «vid och de», och behandlar inte ungdomar som 
    hjälplösa individer.

Kvalitetsindikatorer

För att tillhandahålla rätt MHC är det viktigt att tjänsterna fortlöpande satsar på kvalitetsförbättring. Det uppnås genom en fortlöpande 
iterativ process för att utveckla policy, utforma standarder, fastställa ackreditering och övervaka tjänster (WHO, 2005, s. 35). Att mäta 
kvaliteten på vissa delar av den vård som ges (dvs. kvalitetsindikatorer) är en grundläggande förutsättning för att förbättra kvaliteten. 
I litteraturen definieras en kvalitetsindikator som «en mätbar del av praxisresultatet, för vilken det finns belägg eller råder samförstånd 
kring att den kan användas för att bedöma vårdens kvalitet och därigenom förändra kvaliteten på den vård som ges» (Legido-Quigley, 
McKee, Nolte och Glinos, 2008).
Kvalitetsindikatorer kan vidare delas in i indikatorer på makro-, mellan- och mikronivå (Gaebel m.fl, 2012). Indikatorer på makronivå 
avser tillhandahållandet av strukturell kvalitet på nationell nivå (t.ex. utbildning, uppföljning och hur tjänsterna för psykisk hälsa 
generellt är organiserade i ett land). Indikatorer på mellannivå avser aspekter som rör systemens för psykisk hälsa interna struktur 
(t.ex. strukturella krav för att svara mot patienternas behov, hur tvärfackliga tjänsterna är, tekniktillgänglighet, personal). Indikatorer 
på mikronivå vägleder strukturer och processer inom enskilda tjänsteenheter. På respektive nivå kan indikatorerna indelas ytterligare 
i strukturella, process- och utfallsindikatorer. Strukturella indikatorer utgörs av tjänsters egenskaper, som inrättningar, utrustning, 
mänskliga resurser och organisatoriska strukturer. Processindikatorer inbegriper verksamhet som rör att ge och få vård, däribland 
vårdgivares verksamhet och utfallsindikatorer rörande vårdens verkan.

I de User-generated Quality Standards for Youth Mental Health in Primary Care som tagits fram av Graham m.fl. (2014) och de Service 
Standards (sjunde utgåvan) som tagits fram av Quality Network of Inpatient Care i Förenade kungariket (Thompson och Clarke, 2015) 
formulerades kvalitetsstandarder särskilt för AMHC-tjänster. I tabell 1 listas de kvalitetsindikatorer som fördes fram av de experter, den 
hälso- och sjukvårdspersonal och de beslutsfattare som medverkade i ADOCARE:s forskningsverksamhet. Indikatorerna rör enskilda 
AMHC-enheter (mikronivå) och har ordnats i strukturella, process- och utfallsindikatorer.
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Tabell 1. Förteckning över kvalitetsindikatorer genererad av ADOCARE-intressenterna.

Strukturella 
kvalitetsindikatorer

Tjänsten är tillgänglig: ungdomar har åtkomst av hälsovård, i tid, oavsett inkomst, plats och kulturell 
bakgrund. Det finns ingen väntelista: tjänsten har ett överkomligt pris och är lätt att komma åt.

Resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.

Tjänster är hållbara med avseende på inrättningar, personal och utrustning.

Hälso- och sjukvårdspersonalen är duglig, kompetent och genomgår regelbundet kurser 
om frågor som rör ungdomar. 

Tjänsten har en förbättringsplan som tillämpas och gjorda framsteg följs upp.

Strukturella krav genomförs för att säkerställa patienternas värdighet och grundläggande behov.

Indikatorer på 
processkvalitet

Den vård som tillhandahålls är relevant i den mening att insatserna är relevanta för 
ungdomarnas behov och grundas på fastställda standarder.

Psykosociala, medicinska och andra insatser används på ett balanserat sätt.

Vården präglas av kontinuitet och samordning (dvs. vård utan avbrott som är samordnad över 
tiden för program, praktiskt verksamma, organisationer och nivåer).

Samarbete finns med andra tjänster för att tillhandahålla integrerad vård.

Tjänster lyckas vara nyskapande.

Hälso- och sjukvårdspersonal har en positiv inställning till ungdomar. De agerar på ett 
respektfullt, ärligt, stödjande, vänligt och trovärdigt sätt.

Tjänster och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar principerna om delat beslutsfattande i praktiken.

Tjänster och hälso- och sjukvårdspersonal gör ungdomar delaktiga genom att lära dem hur 
de klarar av sina problem och genom att uppmuntra dem att be om hjälp när de i framtiden 
ställs inför problem.

Tjänster tar upp etiska principer och respekterar ungdomars mänskliga rättigheter.

Indikatorer på 
utfallskvalitet

Den vård som lämnas har en positiv inverkan på ungdomarnas symptom, på deras 
vardagsliv (t.ex. dagar i skolan, komma hem före midnatt, kämpa mot beteende osv.) och 
på deras livskvalitet.

De positiva verkningar som är ett resultat av den vård som lämnats finns kvar på lång sikt 
(t.ex. efter ett år).

Önskat utfall uppnås inom en rimlig tidsram. Graden av bortfall är begränsad till ett minimum.

Hälso- och sjukvårdspersonalen är nöjda med sitt arbete. Personalomsättningen är begränsad, 
antalet sjukdagar bland hälso- och sjukvårdspersonalen är begränsat och förekomsten av 
utbrändhet är begränsad.

Det är upp till beslutsfattare att fastställa övergripande standarder för alla indikatorer och för att ta fram instrument för att utvärdera 
i vilken mån dessa standarder uppfylls. För att medge jämförelser är det bästa om samma instrument används för alla tjänster, 
regioner och länder. Utvärderingen av tjänster kan göras av tjänsten själv eller av en forskningsorganisation med oberoende 
finansiering (WHO, 2002). Efter utvärdering bör resultaten kommuniceras till tjänster på ett konstruktivt sätt, med rekommendationer 
och stöd för förbättring (WHO, 2002).

7. Förebygga psykiska hälsoproblem och främja psykiskt välbefinnande
Mellan länder finns enorma skillnader avseende hur mycket finansiering som finns för att förebygga psykiska hälsoproblem och 
främja psykiskt välbefinnande (Jane-Llopis och Anderson, 2005). I en studie genomförd av Samele, Frew och Urquia (2013) lade 16 
länder ut mindre än 30 euro per capita på att förebygga ohälsa och folkhälsa, medan sex länder lade ut 100 euro eller mer per capita. 
Dagens program för ungdomar skiljer sig oerhört mycket åt i fråga om syften, målgrupper och tillvägagångssätt. Fler än hälften (63 
%) av de program som studerades fokuserar på att förebygga psykiska hälsoproblem, medan bara 17 % fokuserar på att främja 
psykiskt välbefinnande. I de flesta fall tar programmen upp mobbning eller stigmatisering (Samele m.fl, 2013).

Alla EU-medlemsstater borde ha en per land baserad handlingsplan för att förebygga psykiska hälsoproblem och för att främja 
psykiskt välbefinnande för ungdomar (NHS England, 2015). Sådana program syftar till att stärka skyddsfaktorer för att förebygga 
utveckling av psykiska hälsoproblem. Man kan exempelvis bygga upp tålighet, stimulera till ett relevant hjälpuppsökande beteende, 
stödja föräldrar med att uppfostra sina barn, skapa goda skolmiljöer, positiva grupper av jämnåriga, stimulera andlighet, öka 
delaktigheten eller öka kunskapen om psykisk hälsa. Men man kan göra mer. Program kan även ta upp riskbeteenden som bidrar till 
utvecklingen av psykiska störningar, som mobbning, våld i hemmet, drogmissbruk m.m. (Jane-Llopis och Anderson, 2005). Åtgärder 
som särskilt riktar in sig på riskutsatta barn och familjer. När man sätter samman en handlingsplan för att förebygga och främja psykisk 
hälsa är det klokt att ta en titt på strategier och program som verkar ha varit framgångsrika i andra länder. Härvid bör man nämna att 
en gemensam åtgärd om psykisk hälsa och välbefinnande nyligen inrättades. Den består av 51 samarbetspartner från 28 EU-
medlemsstater och 11 europeiska organisationer. Detta nätverk av experter samarbetar för att ta fram ett ramverk för agerande i 
fråga om politik för psykisk hälsa på europeisk nivå. Dess agenda består av att främja psykisk hälsa och välbefinnande, förebygga 
psykiska störningar, förbättra vården samt social integrering av människor med psykiska störningar. Att främja psykisk hälsa på skolor 
är ett av de fem viktigaste områdena (www.mentalhealthandwellbeing.eu).

Strategier i skolmiljö

Ungdomar tillbringar mycket tid i skolan. Skolor ligger därför väl till för att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykiska 
hälsoproblem, tidigt uppmärksamma problem och remittera på ett relevant sätt (Farmer m.fl, 2003; Paternite och Johnston, 2005; 
Rones och Hoagwood, 2000; Weist och Paternite, 2006). Inom ramen för ADOCARE-forskningen föreslog experter olika strategier 
för att stärka unga människors psykiska välbefinnande i skolmiljöer.

•  Erbjuda lärare grundläggande utbildning i psykisk hälsa. Lärare finns hela tiden närvarande i ungdomars liv. De har möjlighet att 
upptäcka problem i ett tidigt skede och de kan ge värdefullt stöd. Därför är det viktigt att lärare får grundläggande utbildning i 
hur man främjar psykisk hälsa, i psykiska hälsoproblem och i hur man förebygger och uppmärksammar sådana problem.

•  Engagera personal inom psykisk hälsa och vård på skolor. Man påpekade inom ramen för ADOCARE-forskningen att lärare, mot 
bakgrund av deras höga arbetsbelastning, inte i onödan borde belastas med att ge ungdomar stöd och vård. Dessutom kräver vissa 
psykiska hälsoproblem erfaren hälso- och sjukvårdspersonal. I sådana fall borde lärare kunna falla tillbaka på personal inom psykisk 
hälsa och vård som arbetar i skolmiljön (t.ex. skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog). Sådan hälso- och sjukvårdspersonal kan ge lärare 
råd kring hur man hanterar elever med psykiska hälsoproblem, de kan stödja ungdomar direkt eller remittera elever till en expert.

•  Samarbeta med extern personal inom psykisk hälsa och vård. I vissa fall räcker det stöd som ges av lärare och skolans personal 
inom psykisk hälsa och vård inte till och därför behöver extern hälso- och sjukvårdspersonal engageras. Skolans personal inom 
psykisk hälsa och vård borde ha möjlighet att samarbeta med personal inom psykisk hälsa och vård som arbetar utanför 
skolmiljön. Uppsökande läkare inom psykisk hälsa kan exempelvis placeras på plats i skolor. En färsk studie visar att denna 
formel inverkar positivt på förekomsten av avstängning, skolnärvaro samt emotionella och beteenderelaterade symptom hos 
ungdomar, så som de uppfattas av föräldrar och lärare (Ballard, Sander och Klimes-Dougan, 2014).

•  Anordna lektioner om psykisk hälsa. Ungdomar behöver inte bara veta hur deras kroppar fungerar, de behöver också förstå hur 
deras intellekt fungerar (ADOCARE, 2015). Lektioner som är integrerade i läroplanen borde fokusera på frågor rörande psykisk 
hälsa, som att bygga upp tålighet, respektera andra, lära ut sociala färdigheter, hantera svåra situationer, främja uppsökandet av 
hjälp som en personlig styrka, främja familjeengagemang, uttrycka känslor samt utveckla individuella starka sidor (Vidal-Ribas, 
Goodman och Stringaris, 2015). Sådana lektioner kan ges av vårdlärare eller hälsoutbildare, men en möjlighet är också att bjuda 
in någon som arbetar inom psykisk hälso- och sjukvård som gästtalare. Att möta någon som är verksam inom psykisk hälso- och 
sjukvård i klassrummet gör det lättare för ungdomar att senare vid behov söka upp en sådan person. Vi rekommenderar starkt 
att man vid lektioner om psykisk hälsa anammar ett nyskapande synsätt som grundas på samverkan. Huvudsakligen ligger 
fokus då på att samtidigt förvärva kunskaper, inställningar och kompetens. Inom ramen för ADOCARE-forskningen påpekade 
ungdomar att lektioner om psykisk hälsa kan ge upphov till mobbning och lärare bör vara mycket medvetna om det. 

•  Anordna hälsokontroller. Inom skolmiljön betraktas i allmänhet program för förebyggande och screening som något positivt. För 
sådana program krävs att man samlar in och screenar data, använder utfallet i ett tvärfackligt skolteam, fastställer protokoll som 
anger insatser som baseras på screening-profiler och samarbete med externa intressenter när det förefaller krävas specialistvård 
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(Dowdy m.fl, 2014). Inom ramen för projektet Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) togs ett förfarande fram 
för skolbaserad professionell screening (Wasserman m.fl, 2015) som föreföll effektivt för att identifiera elever som hade behov 
av MHC (Kaess m.fl, 2014a). Men inom ramen för ADOCARE-forskningen stod det klart att screening bara är rimligt när ett land 
kan erbjuda relevant MHC. Om ett land saknar relevanta MHC-tjänster kan screening-program vara till skada, eftersom de skapar 
en efterfrågan på hjälp som inte kan mötas.

•  Ta hand om riskbeteenden bland elever. Skolor bör vara uppmärksamma på riskbeteenden som är starkt förknippade med 
psykiska hälsoproblem, som drogmissbruk, sensationslystnad, brottsligt beteende, överdriven användning av medier, 
självskadebeteende och skolkning (Kaess m.fl, 2014a). När det gäller skolkning borde det vara normal rutin för en skolkurator 
eller ungdomsarbetare att söka upp för att etablera kontakt med den unge. En annan viktig skolrelaterad företeelse som man 
måste ta itu med är mobbning. En studie som genomfördes bland en grupp inlagda ungdomspatienter som led av allvarliga 
psykiska hälsoproblem visar att nästan 43 % av ungdomspatienterna hade mobbats minst en gång (Kalmakis och Chandler, 
2015; Rytila-Manninen m.fl, 2014).

8. Politik och rättsliga ramverk med anknytning till AMHC
2009 hade nästan inget europeiskt land någon politik för psykisk hälsa med särskild inriktning på ungdomar (Vieth, 2009). Sedan dess 
har vi sett vissa framsteg. ADOCARE-resultaten visar att sex av tio deltagande medlemsstater (Belgien, Finland, Italien, Spanien, 
Sverige och Förenade kungariket) har en plan för psykisk hälsa särskilt för ungdomar. I tre av dessa länder (Finland, Italien, Sverige) 
utvärderas och följs dessutom politiken för psykisk hälsa regelbundet upp. Även om de flesta länder rör sig i rätt riktning, finns det 
fortfarande utrymme för förbättring. Det är bekymmersamt att de flesta länder inte har någon klar uppfattning om vilken budget som 
avsätts till AMH (ADOCARE, 2015). Förenade kungariket är ett undantag, där 11 % av den samlade hälso- och sjukvårdsbudgeten 
satsas på psykisk hälsa, varav mindre än 1 % går till barn och AMH. Avsättningen av resurser till AMH kan vara lika begränsad i de 
övriga medlemsstaterna.

Utmaningar när det gäller politik för ungdomars psykiska hälsa 

•  Utveckla en klar vision för AMH. I de flesta länder är AMHC inte prioriterat, eftersom beslutsfattare inte är medvetna om 
ungdomars behov avseende psykisk hälsa. Det är oerhört viktigt att ungdomar betraktas som en särskild målgrupp med 
specifika behov. EU-kommissionen, lobbygrupper, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal samt ungdomar och deras familjer bär 
ett gemensamt ansvar för att förstå ungdomars behov och informera beslutsfattare.

• Utveckla och genomföra särskild AMH-politik och -planer. WHO tog fram ett paket med riktlinjer för beslutsfattare. I detta redogörs 
för vilka steg som ska tas och i vilken ordning och beslutsfattare får hjälp att utveckla och tillämpa AMH-politik och -planer (WHO, 
2005). Under beslutsprocessen är det mycket tillrådligt att ungdomar och deras föräldrar är nära inblandade, eftersom de vet bäst 
vilka behov de har och var fallgroparna finns. Självfallet måste man också ägna utvärdering uppmärksamhet. Sådan utvärdering 
måste vara vetenskapligt välgrundad och bör helst publiceras så att andra länder kan få glädje av det arbete som gjorts. Det finns 
checklistor framtagna av WHO för att utvärdera politik och planer som är lätta att använda (WHO, 2009).

•  Tillämpa tydlig lagstiftning om unga människors rättigheter. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN-
konventionen om barnens rättigheter är bra inspirationskällor för att ta fram och utforma ny politik, lagstiftning och ramverk för 
agerande. Dessutom tillråds regeringar att utarbeta tydlig lagstiftning kring följande frågor: hur ungdomar kan yrka på hjälp utan 
sina föräldrars tillåtelse, ungdomars rätt till medbestämmande om sina egna behandlingsplaner, föräldrars rättigheter och 
skyldigheter, förfaranden för beslut om omhändertagande (även om sådana så långt möjligt bör undvikas), registrering i och 
åtkomst av patientjournaler samt användning av e-hälsa.

•  Definiera ett baspaket av grundläggande tjänster som finns för ungdomar runt om i EU-medlemsstaterna (WHO, 2002). Länder 
stimuleras att förskjuta tyngdpunkten för vården från etablerade institutioner till att förespråka bättre system för stöd och 
behandling som baseras på uppsökande verksamhet (Knapp, McDaid, Mossialos och Thornicroft, 2006). Runt om i hela Europa 
finns ett trängande behov av satsningar på MHC-tjänster som enbart utvecklats för ungdomar. Åldersgränserna för dessa tjänster 
borde vara breda och flexibla och helst sträcka sig från 9 till 25 års ålder.

•  Sätta av tillräckliga ekonomiska resurser för AMH. I politiska planer måste man tydligt ange hur mycket av bruttonationalprodukten 
som sätts av till psykisk hälsa i allmänhet och hur mycket som sätts av till AMH i synnerhet. Enligt WHO:s rekommendation (WHO, 
2005) ska budgeten för barn- och AMHC-tjänster vara lika stor som den som läggs på vuxnas psykiska hälsa. Inom ramen för 
ADOCARE-forskningen angavs att stärkta resurser till förebyggande, främjande av psykisk hälsa och riktad behandling för ungdomar 
faktiskt sparar pengar på lång sikt. Psykiska hälsoproblem kan fångas upp i ett tidigt skede. Genom att göra det utvecklar klienter 
som vuxna inte komplexa psykiska hälsoproblem som kräver dyrbar behandling under lång tid.

•  Stimulera samarbetet mellan sektorer och yrkesgrupper. Som tidigare nämnts är det klokt av regeringar att utarbeta ett 
generiskt ramverk för att underlätta samarbete och integrering mellan sektorer, tjänster och yrkesgrupper.
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Syftet med föreliggande riktlinjer är att ge stöd till beslutsfattare (makronivå), tjänster 
(mellannivå) och hälso- och sjukvårdspersonal (mikronivå) i deras försök att stärka AMHC i 
sina länder. Det görs genom att ange huvuddragen för samfällda åtgärder. Ungdomar i 
denna text spänner över åldrarna 12 till 24 år. De rekommendationer och åtgärder som 
föreslås är resultatet av en tvåårig forskningsprocess. Samråd skedde vid flera tillfällen, om 
än på skilda sätt, med följande grupper: beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal och 
experter på AMHC-området, tonåringar och unga människor jämte deras familjer och 
organisationer som företräder denna åldersgrupp och deras familjer. Dessutom gick vi 
igenom den senaste litteraturen om MHC i allmänhet och om AMHC i synnerhet.

Rekommendationerna rör tio områden som europeiska länder behöver fokusera på för att 
stärka AMHC:

 •  Tillgänglighet till AMHC-tjänster

 •  Kvalitet på AMHC-tjänster

 •  Åtkomlighet för AMHC-tjänster

 •  Individuell behandling

 •  Integrerad vård

 •  Ungdomars övergång från AMHC- till MHC-tjänster för vuxna

 •  Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

 •  Förebyggande och främjande av psykisk hälsa 

 •  Politik och rättsliga ramverka

 •  Forskning

RIKTLINJER OCH 
REKOMMENDATIONER  
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1. Tillgänglighet till AMHC-tjänster

Rekommendation: Alla länder förbinder sig att eftersträva en balanserad vårdmodell

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Följande typer av tjänster anses nödvändiga för att få en balanserad MHC till stånd:

- Primärvårdstjänster för personer med vanliga psykiska hälsoproblem. Sådana tjänster ansvarar för att upptäcka och bedöma fall, 
kortfristiga psykologiska och sociala insatser liksom social och farmakologisk behandling.

- Allmänna MHC-tjänster för personer med mer komplexa problem. Allmänna MHC-tjänster innefattar fem delkomponenter: 
öppenvårdskliniker, uppsökande team för psykisk hälsovård, akut slutenvård, långfristig samhällsbaserad institutionsvård samt 
arbets- och sysselsättningsstöd.

- En rad specialiserade MHC-tjänster inom var och en av de fem kategorierna av allmänna MHC-tjänster för att erbjuda mer 
intensiva/expertinsatser (t.ex. autism, schizofreni, ätstörning, beroende, allvarlig depression och suicidalitet).

- En balanserad vårdmodell innebär också att både uppsökande och sjukhusvård finns tillgängliga och erbjuds på ett pragmatiskt 
och balanserat sätt. Det betyder att i länder med många institutionella tjänster behöver antalet sängar minskas till förmån för 
mer uppsökande vård och främjande av psykisk hälsa.

- Utvecklingen i riktning mot mer balanserad vård går hand i hand med en allt viktigare roll för primärvården inom psykisk hälsa. 
Insatser och behandlingar för psykisk hälsa och annan primärhälsovård för ungdomar än specialiserad sådan är integrerad. 
Exempel på det senare är frågor rörande sexuell hälsa, karriärmöjligheter, hälsa i allmänhet, stöd vid bortgång, kampanjer för 
att stoppa rökning.

- Tjänsterna är sammankopplade i ett regionalt nätverk, de tar fram en gemensam uppgift och strategi och ser till att deras 
tjänster kompletterar varandra. Där finns varken överlappningar eller glapp.

- Regeringar måste se till att principerna för nivåanpassad vård tillämpas.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Nivåanpassad vård är vägledande princip vid val av behandling och insatser:

- Först ges relevant icke-specialiserad vård.
- Ungdomar remitteras till mer specialiserad vård först när det förefaller krävas.
- Hälso- och sjukvårdspersonal (särskilt primärvårdspersonal), men även föräldrar, inser att alla psykiska hälsoproblem 

inte kräver specialistvård och att mycket kan göras inom ramen för primär- eller uppsökande vård.

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

• Allmänläkare och annan primärvårdspersonal utbildas för att uppmärksamma AMH-problem.

• De klarar att använda kortfristiga insatser och är medvetna om bedömningsverktyg för att avgöra om mer specialiserad 
vård krävs.

• De tillämpar principerna om motiverande samtalsteknik och delat beslutsfattande för att fastställa behandling och avgöra 
om remittering krävs.

Rekommendation: Tillgänglighet till AMHC-tjänster garanteras för alla ungdomar i behov av vård

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Länder behöver skaffa sig en klar bild av tillgängligheten till MHC-tjänster för ungdomar. Det är oerhört viktigt att identifiera brister 
i behandlingsutbudet. Detta definieras som den absoluta skillnaden mellan förekomsten av psykiska hälsoproblem bland ungdomar 
och den andel som får relevant behandling.

• När man väl har fastställt erforderligt antal MHC-inrättningar och -personal per 100 000 ungdomar, måste regeringar vid-
ta åtgärder för att eliminera en eventuell brist i behandlingsutbudet.

• Tillgänglighet till samtliga tre typer av hälso- och sjukvårdstjänster garanteras (primärvårdstjänster, allmänna MHC-tjänster 
och specialiserade MHC-tjänster). Balanserad vård är tillgänglig i samma mån i hela landet.

2. Kvalitet på AMHC-tjänster

Rekommendation: Alla länder har ungdomsvänliga tjänster som är skräddarsydda efter ungdomarnas behov

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Regeringar ser till att de tre typer av hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att uppnå balanserad vård bedrivs på ett 
sådant sätt att ungdomar känner sig välkomna och förstådda. Tjänsterna är ungdomsvänliga.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Tjänsterna tillämpar sina åldersgränser (12–24) på ett flexibelt sätt.

• Det är lätt att få åtkomst av tjänsterna, så att ungdomar upplever färre hinder. Det innebär en välkomnande och tilltalande miljö, tjänster 
utan tidsbeställning, praktiska öppettider, åtkomst utan föräldrarnas tillstånd, låg kostnad eller gratis tjänster, kortare väntetider, smidig 
placering nära allmänna kommunikationsmedel, diskret ingång och en positiv image.

• Tjänsterna lämnar tydlig information om rättsliga (sekretess) och ekonomiska (överkomlig kostnad) aspekter.

• Unga människor och deras föräldrar är aktivt inblandade i utformningen av tjänsterna, vårdens tillhandahållande och 
förfaranden för tjänster. Ungdomar kan till exempel vara engagerade i att ta fram tjänstestadgor som tar upp frågor som 
sekretess, öppettider, behandlingsprogram, ungdomars rättigheter och etiska aspekter.

•  Tjänster engagerar goda föregångsexempel vid tillhandahållandet av vård (dvs. ungdomar som tidigare upplevt liknande 
problem), eftersom de har en gynnsam inverkan på ungdomars välbefinnande. Några exempel är stöd av jämnåriga, gruppterapi 
och självstödsgrupper.

•  Tjänster garanterar vårdkontinuitet så att ungdomar företrädesvis behandlas av samma team av hälso- och sjukvårdspersonal.

• Tjänster söker upp ungdomar för att förhindra att ungdomar i behov av hjälp faller ifrån, erbjuda stöd och behandling.

Föreslagna åtgärder på mikronivå: 

• Ungdomsvänlighet är ett viktigt kännetecken för personal som arbetar inom AMHC. Utöver sin kliniska kompetens har hälso- och 
sjukvårdspersonal har en positiv inställning till ungdomars liv och livsstil. De respekterar sin målgrupp och är mycket motiverade och 
ärliga. De är lätta att få kontakt med och utvecklar en hjälpande relation som främjar delaktighet.

Rekommendation: AMHC-tjänster anammar höga kvalitetsnormer

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Regeringar fastställer en uppsättning kvalitetsnormer som AMHC-tjänster ska uppfylla. Bland relevanta indikatorer finns en tjänsts 
tillgänglighet, hälso- och sjukvårdspersonalens kapacitet och kompetens samt ett balanserat bruk av psykosociala och medicinska 
insatser. Beträffande urvalet av indikatorer hänvisar vi till User-generated Quality Standards for Youth Mental Health in Primary Care 
(Graham m.fl, 2014) och Service Standards (sjunde utgåvan) (Thompson och Clarke, 2015).

•  Regeringar tar fram utvärderingsinstrument för att bedöma AMHC-tjänsters kvalitet. För att medge jämförelser används helst 
samma instrument för alla tjänster, regioner och länder.

•  Utvärderingen görs av en forskningsorganisation med oberoende finansiering. Tjänster som inte uppfyller kraven erbjuds 
stöd för att förbättra sin vårdkvalitet.

Rekommendation: Vid tillhandahållandet av vård beaktas etiska överväganden och värden  

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• En etisk kommitté finns inrättad för att ge återkoppling till hälso- och sjukvårdspersonal om etiska dilemman.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

•  Tjänsterna följer de etiska principerna om oberoende, om att göra gott och om billighet/rättvisa som anges i Belmontrapporten 
(Michaud m.fl, 2010).

•  Etiska frågor som rör sekretess under behandling, ungdomars rätt att få åtkomst av sina patientjournaler och att medverka i sin 
behandling redovisas tydligt i en tjänstestadga. Denna stadga tas fram i samarbete med ungdomar.



2524

3. Åtkomlighet för AMHC-tjänster

Rekommendation: Ungdomar har mycket lätt att få åtkomst av MHC-tjänster

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  Regeringar och medier vidtar åtgärder för att övervinna stigmatiserande inställningar mot psykiska hälsoproblem och 
användning av MHC. Ett återkommande tema är att frågor som rör psykisk hälsa är en normal del av livet och att det inte 
är ett tecken på personlig svaghet att söka hjälp. Åtgärder bör särskilt inriktas på pojkar, eftersom deras kunskaper om 
psykisk hälsa är mindre utvecklad och de är mindre beredda att söka hjälp. 

•  Unga människors kunskaper om psykisk hälsa och MHC borde stärkas. Det kan göras genom att erbjuda webbplatser som 
är lätta att navigera på och läsa och genom att i hela läroplanen rikta in sig på kunskaper om psykisk hälsa.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Tjänster tillhandahåller information online om vilket stöd de erbjuder. Kommunikationen har en stil som tilltalar ungdomar 
och är mycket saklig. Frågor som rö sekretess tas upp på ett öppet sätt.

•  Tjänster bedriver uppsökande verksamhet för att upprätthålla eller få kontakt med de mest sårbara ungdomarna. Denna 
grupp söker nästan aldrig hjälp på eget bevåg.

Rekommendation: Behandling av psykisk hälsa är så långt möjligt integrerad i icke-specialiserad primärvård

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Allmänläkare stimuleras och utbildas i att uppmärksamma psykiska hälsoproblem i ett tidigt skede. Under denna typ av 
insatser bedömer de olika aspekter av livet (hemmiljö, utbildning, sysselsättning, ätvanor, aktiviteter, drogbruk, sexualitet, 
beroendebeteenden, självmord/depression, tecken på skador och våld) och de ser till att man inte underskattar graden 
av allvar för psykologiska problem.

• Ungdomsklubbar kan ge information om psykisk hälsa och erbjuda ungdomar med psykiska hälsoproblem grundläggande stöd.

Rekommendation: Internet kan göra MHC mer åtkomligt för ungdomar  

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Webbaserade insatser uppmuntras för att stärka åtkomligheten för psykisk hälsovård, informera ungdomar om vård, engagera 
ungdomar mer aktivt under behandling och se till att vården efter behandling genomgåtts.

• Regeringar tilldelar webbplatser, verktyg och appar kvalitetsmärkning så att ungdomar vet att de har med tillförlitliga och 
ungdomsvänliga webbplatser att göra.

 

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

•  Hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om tillförlitliga internetbaserade insatser för ungdomar.  

•  Internetbaserade insatser kompletteras helst med professionellt stöd. Tanken är att hjälpa ungdomar att tolka den information de 
hittar online och att garantera en individuell behandling.

 4. Personcentrerad behandling

Rekommendation: Alla länder har ungdomsvänliga tjänster som är skräddarsydda efter ungdomarnas behov

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

•  Under behandling beaktar hälso- och sjukvårdspersonal hur ungdomar fungerar biopsykosocialt. De fokuserar såväl på 
klientens psykologiska problem som på hans eller hennes starka sidor och kompetens.

•  Under behandlingen engagerar hälso- och sjukvårdspersonalen unga människor i beslutsprocessen genom att tillämpa principerna 
för delat beslutsfattande. Hälso- och sjukvårdspersonalen anger klart och tydligt att man måste göra vissa val, tillhandahåller 
tonårsinriktad information om de olika alternativen och stödjer ungdomarna med att utforska önskemål och göra val.

Rekommendation: Alla ungdomar får en effektiv kombination av biopsykosociala behandlingar

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• I länder där det biomedicinska paradigmet utgör den enda eller dominerande behandlingsmodellen vidtar regeringar 
åtgärder för att stimulera användning av det biopsykosociala paradigmet. Det kan göras exempelvis genom att ersätta 
psykosociala insatser utöver farmakologisk behandling.

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

• Hälso- och sjukvårdspersonal betraktar psykosociala insatser som den första behandlingsnivån. Psykoedukation och 
psykoterapi är vanligast, men andra insatser kan vara gynnsamma, som seminarier i skapande konst, där ungdomar ges 
tillfälle att uttrycka sina känslor (musik, skrivande, dans, målning m.m.), eller idrottsaktiviteter. En översikt över aktuella 
evidensbaserade insatser finns i boken What Works for Whom (Vad fungerar för vem) (Fonagy m.fl, 2014).

•  Psykosociala insatser fokuserar inte bara på att bota och vårda, utan också på tålighet och på att stärka den egna kompetensen.

•  Medicinering kan krävas för svåra psykiska störningar, men den ges i förening med psykosociala insatser. Hälso- och 
sjukvårdspersonal uppmärksammas på eventuell överkonsumtion av läkemedel och förlitar sig på riktlinjer vid förskrivning.

•  Behandlings-, coachnings- och rådgivande strategier som visat sig vara effektiva prioriteras, men man måste vara öppen för ny 
utveckling. Riktlinjer används, eftersom de ger en översikt över existerande evidensbaserade behandlingar (t.ex. WHO:s Mental 
Health Gap Action Intervention Guide, NICE osv.). Likaså använder sig hälso- och sjukvårdspersonal av protokoll för hur 
evidensbaserade insatser ska tillämpas på ett standardiserat sätt.

•  Behandlingsutfall följs systematiskt upp för att fastställa om insatser är verkningsfulla. 

Rekommendation: Man närmar sig ungdomars psykiska hälsoproblem utifrån ett utvecklingsinriktat perspektiv

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

• Vårdgivare beaktar hur den unge hittills har utvecklats och vilka utvecklingsrelaterade frågor och kriser som påverkar den aktuella 
situationen. Tanken är att fullt ut fatta de problem som finns och att fastställa behovet av hjälp och stöd.

• Vårdgivare inser att ungdomars behov står under ständig förändring. Vårdplanen måste hänga med.

Rekommendation: Alla vårdplaner bygger broar till normalt liv

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Tillfrisknande och integrering i samhället utgör primära målsättningar för alla behandlingsplaner. Hälso- och sjukvårdspersonal stödjer 
ungdomar med deras utbildning, med att hitta bostad och sysselsättning och med att bygga förtroendefulla relationer med andra, 
så att de fullt ut anammar sin roll som medborgare. Samarbete med andra sektorer är därför avgörande.

• När och om så är möjligt erbjuds vård i den unges naturliga miljö. Vid intagning på sjukhus utvecklar hälso- och 
sjukvårdspersonalen en strategi så att den unge har i utsikt att komma hem.

•  Sysselsättning med stöd och utbildning med stöd utgör viktiga aspekter av vård av ungdomar med svår och långvarig psykisk sjukdom. 
Det kräver systematiskt samarbete mellan tjänster för psykisk hälsa och sysselsättnings- och utbildningstjänster (Ellison m.fl, 2015).
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Rekommendation: Föräldrar blandas om möjligt in

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Länder tar fram lagstiftning om föräldrars rättigheter och skyldigheter om deras barn behöver AMHC:

•  Föräldrar informeras i början av behandlingen. Ungdomar uppmuntras att blanda in sina föräldrar om det inverkar positivt på deras 
välbefinnande.

•  Föräldrar bör få stöd när de själva upplever problem eller när en dysfunktionell relation är central för den unges problem. För hälso- och 
sjukvårdspersonal finns en bra översikt över befintliga familjebaserade insatser (Kaslow m.fl, 2014).

5. Integrerad vård

Rekommendation: Regeringar skapar ett gemensamt ramverk som spänner över alla sektorer

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  Strategiska allianser och vårdnätverk organiseras på lokal nivå. Syftet är att knyta samman olika specialiseringsnivåer (t.ex. primär-, 
sekundär- och tertiärvårdstjänster) och liknande vårdnivåer inom olika sektorer (t.ex. bostäder, sysselsättning, rättskipning osv.).

•  Lokalkommittéer skapas för att styra tjänsteöverskridande nätverksarbete.

• Om hälso- och sjukvårdspersonal som är inblandade i behandling av ungdomar samarbetar sektorsöverskridande borde 
det finnas ekonomiska incitament. För att uppmuntra till samarbete borde fördelarna med att arbeta tillsammans lyftas 
fram eller jobbrörlighet mellan sektorer uppmuntras.

•  Information om aktuella initiativ finns på en central webbplats. 

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

•  Tvärfackligt teamarbete är det normala och allmänläkaren ingår som medlem av teamet.

• Gemensam vårdplanering initieras. Teamet av hälso- och sjukvårdspersonal delar en gemensam vårdplan och känner 
gemensamt ansvar för att genomföra den.

•  Möjligheter erbjuds till sektorsöverskridande diskussioner och samverkan.

•  Intensiv fallhantering inrättas. En hälso- och sjukvårdspersonal utses till slutligt ansvarig för varje fall.

•  Samförståndsöverenskommelser utarbetas där respektive partners roller och ansvarsområden definieras och där man anger 
vilka rutiner och regler som ska gälla för utskrivning, övergång och konflikter.

•  En gemensam infrastruktur för att samla in och dela patientinformation mellan olika vårdgivare inom eller i olika sektorer upprättas.

•  Gemensam utbildning anordnas för hälso- och sjukvårdspersonal från olika sektorer. Det gör att kompetens delas mellan arbetsfälten. 

6. Ungdomars övergång från AMHC- till MHC-tjänster för vuxna

Rekommendation: Regeringar, MHC-tjänster och hälso- och sjukvårdspersonal förbättrar övergången från 
AMHC- till MHC-tjänster för vuxna 

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  Politiska planer innefattar strategier för att förbättra övergångsvården. Inom ramen för Milestone-projektet tas riktlinjer 
fram för att bistå dem med att fatta informerade och evidensbaserade beslut för att förbättra hälsosystem.

•  Lokala MHC-tjänster för ungdomar och vuxna och frivilligtjänster kartläggs och uppdateras regelbundet (dvs. verksamhetens 
omfattning, kommunikationsnätverk och viktiga kontaktpersoner).

•  Personal inom psykisk hälsa och vård utbildas i hur vårdövergången optimeras. Sådana utbildningar måste ta itu med negativa 
inställningar rörande remittering till andra tjänster, öka kunskaperna om andra tjänster och stärka den egna effektiviteten och 
kompetensen. Inom ramen för Milestone-projektet tar man på liknande sätt fram utbildningspaket för läkare runt om i EU som 
också kommer att tillämpas.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

•  Tjänster tar fram och tillämpar protokoll för att förbättra övergång i linje med ungdomarnas behov. I sådana protokoll är tidsram 
och allas ansvarsområden klart definierade. Det finns en reservplan om MHC-tjänsterna för vuxna eller patienten i fråga inte kan 
godta övergången.

•  Tjänster är flexibla när det gäller klienternas ålder. Ungdomar som inte är redo för en övergång till en tjänst för vuxna 
förblir i ungdomstjänstens vård.

•  Tjänster försöker undvika flera övergångar samtidigt, eftersom redan en övergång kräver mycket förberedelsearbete.

•  Den unge och MHC-tjänsten för vuxna hanterar under viss tid tillsammans övergången.

•  Ett aktivt engagemang av vuxentjänsten krävs innan ungdomstjänsten får skriva ut en patient.

•  MHC-tjänsterna för ungdomar och vuxna använder ett standardiserat journalföringssystem och för över all korrespondens och 
alla kontaktuppgifter.

• Övergången till vuxentjänster är en viktig kvalitetsindikator vid utvärdering av vård. Inom ramen för Milestone-projektet 
tar man fram och validerar särskilda utfallsmått.

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

• Under veckorna före övergången förbereds ungdomarna väl av hälso- och sjukvårdspersonalen och övergången äger rum 
när den unges tillstånd är stabilt.

7. Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal 

Rekommendation: Regeringar, MHC-tjänster och hälso- och sjukvårdspersonal förbättrar övergången från 
AMHC- till MHC-tjänster för vuxna

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  Under sin utbildning får personal inom psykisk hälsa och vård för ungdomar utbildning i särskilda ungdomsrelaterade frågor som 
normal utveckling för ungdomar, bedömning av psykiska hälsoproblem hos ungdomar, hur man kommunicerar med ungdomar, 
delat beslutsfattande, evidensbaserade psykosociala insatser, hur man arbetar med ett integrerat nätverk av tjänster, övergångsvård 
samt politik och lagstiftning rörande AMHC.

•  Enhetliga standarder fastställs för läroplanerna för ungdomspsykiatriker och -psykologer i Europa.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

• Tvärfackliga utbildningskurser och doktorandkurser är obligatoriska för läkare vid AMHC-tjänster.

•  Lärande nätverk inrättas för att stimulera vidareutbildning på arbetsplatsen (jmfr. ImROC).

• Tjänster anordnar regelbundet intervisions- och överinseendegrupper. 

Rekommendation: Även hälso- och sjukvårdspersonal som ibland ställs inför unga människor med psykiska 
hälsoproblem utbildas i AMH-frågor

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•   Detta rör allmänläkare, sjukskötare på sjukhus, skolsköterskor, ungdomsarbetare, verksamma inom folkhälsa, socialarbetare 
och lärare. Dessa genomgår kurser i AMH-frågor inom ramen för sin grundutbildning.

•  Hjälptelefonnummer eller webbplatser finns. Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda sig av sådana om de har frågor eller 
funderar över något som rör AMH.
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8. Förebyggande och främjande av psykisk hälsa   

Rekommendation: Länder har en handlingsplan för att förebygga psykiska hälsoproblem och för att främja 
psykiskt välbefinnande för ungdomar

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Handlingsplanerna innefattar insatser för att stärka skyddsfaktorer (t.ex. främja relevant hjälpsökande beteende, stödja 
föräldrar med att uppfostra sina barn, skapa en god skolmiljö, öka kunskaperna om psykisk hälsa m.m.) jämte insatser för 
att ta itu med riskbeteenden (t.ex. mobbning, fattigdom, våld av föräldrar, drogmissbruk osv.). Dessa åtgärder inriktas 
särskilt på sårbara unga människor och deras familjer.

•  Strategier och insatser som visat sig framgångsrika i andra länder rekommenderas starkt. 

•  Media kan spela en viktig roll för att eliminera stigmatisering och sprida information.  

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

•  Vårdpersonal söker upp sårbara ungdomar som har en tendens att hålla sig undan. De besöker platser där ungdomar ofta 
håller till (t.ex. stationer, torg, parker, offentliga idrottsanläggningar, pubar) och uppmanar dem att besöka sina tjänster 
eller ger vid behov stöd på plats.

•  Vissa program stödjer dessa sårbara ungdomars personliga utveckling och integrering. Här tänker vi särskilt på särskilda 
evenemang eller gruppaktiviteter (t.ex. städa i naturen för att skydda miljön, små restaureringar av offentliga byggnader, 
bistånd till fattiga, kvartersfester, samla in pengar osv.). Detta är ett bra sätt för att göra ungdomar delaktiga, eftersom de 
lär sig att gradvis engagera sig, ta ansvar, bygga upp sociala relationer osv.

• Föräldrar får stöd för hur man klarar psykiska hälsoproblem hos sitt barn. Webbplatser kan hjälpa föräldrar att identifiera 
problem som rör psykisk hälsa och visa dem vilka åtgärder de borde vidta i sina barns bästa intresse.

Rekommendation: Skolor är centrala för att främja psykiska välbefinnande

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  Lärare får grundläggande utbildning i ungdomars psykiska hälsa, hur man främjar psykisk hälsa och i hur man förebygger och 
uppmärksammar psykiska hälsoproblem.

•  Lektioner om psykisk hälsa är integrerade i ungdomarnas läroplaner. Lektionerna fokuserar på frågor som hur man bygger upp 
tålighet, respekterar andra, social kompetens, hanterar svåra situationer, uttrycker känslor, främjar hjälpsökande beteende och 
gör ungdomar delaktiga.

•  Hälsokontroller kan anordnas i skolmiljö för att upptäcka elever som har behov av MHC. Inom ramen för projektet Saving and 
Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) togs ett professionellt skolbaserat förfarande fram. Men screening-program har 
skadlig inverkan när ett land har otillräckliga MHC-tjänster. De kan skapa en efterfrågan på hjälp som inte finns.

Föreslagna åtgärder på mellannivå:

•  Personal inom psykisk hälsa och vård (skolkuratorer) finns engagerade på skolan för att ge råd till lärare och/eller erbjuda 
ungdomar direkt stöd.

•  Skolor kan samarbeta med personal inom psykisk hälsa och vård som arbetar utanför skolmiljön. Exempelvis kan extern 
hälso- och sjukvårdspersonal komma till skolan en gång i veckan.

•  Lektioner om psykisk hälsa kan ges av vårdlärare eller hälsoutbildare, men en möjlighet är också att bjuda in någon som 
arbetar inom psykisk hälso- och sjukvård som gästtalare. För att höja kunskapsnivån och jobba med attityder och 
kompetens är det dessutom bäst om sådana lektioner hålls på ett interaktivt sätt. Lärare borde vara uppmärksamma på 
eventuella tecken på mobbning som sådana lektioner kan ge upphov till.

•  Skolor är särskilt uppmärksamma på riskbeteenden som är starkt förknippade med psykiska hälsoproblem. Bland exempel 
på sådana finns drogmissbruk, sensationslystnad, brottsligt beteende, överdriven användning av medier, självskadebeteende 
och skolkning. I sådana fall försöker skolkuratorn etablera kontakt med den unge för att ta reda på vad som är i görningen.

•  Skolor tar fram handlingsplaner för att ta itu med mobbning. Det är viktigt att förebygga psykiska hälsoproblem.

9. Policy och rättsliga ramverk 

Rekommendation: Länder har en handlingsplan för att förebygga psykiska hälsoproblem och för att främja 
psykiskt välbefinnande för ungdomar

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  När man utformar ny politik, lagstiftning och ramverk för agerande utgör den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna och FN-konventionen om barnens rättigheter en utgångspunkt.

•  Regeringar måste uppmärksamma att stärkt AMHC-kvalitet utgör en central prioritering och att ungdomar har särskilda behov. 

•  WHO har tagit fram ett vägledande paket för länder, i vilket redogörs för vilka steg beslutsfattare behöver ta och i vilken 
ordning för att utveckla och tillämpa AMH-politik och -planer (WHO, 2005).

•  Ungdomar och föräldrar är nära engagerade när politik och planer tas fram. Politiken utvärderas. Exempelvis genom att 
använda WHO:s checklista för att utvärdera politik för psykisk hälsa (WHO, 2009). För att man ska lära av varandra bör 
resultaten utbytas med andra länder i Europa.

•  Regeringar utarbetar tydlig lagstiftning som anger hur ungdomar kan yrka på hjälp utan sina föräldrars tillåtelse, ungdomars 
rätt till medbestämmande om sina egna behandlingsplaner, föräldrars rättigheter och skyldigheter, förfaranden för beslut 
om omhändertagande (även om sådana så långt möjligt bör undvikas), registrering i och åtkomst av patientjournaler 
samt användning av e-hälsa.  

Rekommendation: Regeringar sätter av tillräckliga ekonomiska resurser för AMH

Föreslagna åtgärder på makronivå:

•  I politiska planer framgår tydligt hur stor andel av bruttonationalprodukten som sätts av till psykisk hälsa i allmänhet och 
hur mycket som sätts av till AMH i synnerhet.

• De belopp som sätts av för MHC fördelas jämnare mellan å ena sidan MHC för vuxna och å den andra MHC för barn och 
ungdomar. Genom att höja finansieringen till AMH kan psykiska hälsoproblem upptäckas i ett tidigare skede. Det förhindrar 
komplexa psykiska hälsoproblem hos vuxna som kräver dyrbar behandling under lång tid. 

•  Regeringar gör ansträngningar för att stärka de ekonomiska resurserna i syfte att uppnå en AMHC av hög kvalitet.

10. Forskning 

Rekommendation: Epidemiologiska data är avgörande för att öka medvetenheten och stödja beslutsfattare

Föreslagna åtgärder på makronivå:

• Regeringar investerar i välutvecklade system för dataregistrering för insamling av administrativa data. InterRAI Community 
Mental Health och InterRAI Mental Health är bra exempel på standardiserade bedömningsinstrument. För att genomföra 
sådana system krävs tid för att föra in data och utbilda användare.

• Epidemiologisk forskning kan organiseras i form av ett tillvägagångssätt som innebär samarbete mellan länder i EU jmfr. 
den europeiska studien av psykiska störningars epidemiologi, ESEMeD-studien).

• Forskning är särskilt inriktad på AMH i särskilda och sårbara målgrupper (som flyktingar, unga romer osv.).

• Även data om ungdomsfrågor som samlas in av andra sektorer, som skolavhoppstal, ungdomsbrottslighet och sexuella 
övergrepp, är värda att studera.  

Föreslagna åtgärder på mikronivå:

•  Forskningscentra ser till att epidemiologiska rön kommuniceras till beslutsfattare och allmänheten på ett tydligt och livfullt 
sätt, så att utfallet kommer till användning.
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