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TEMA PSYKISK OHÄLSA

BEROENDECENTRUM UNG
Hjälper unga 
med missbruk

NEDSTÄMDHET
Vad är det och vad 
kan du själv göra för 
att må bättre?

7 
tips till dig som 

är nedstämd 

ATT LEVA MED 
BIPOLÄR SJUKDOM
– Det handlar om att acceptera sjukdomen

Magnus Werner försöker  
hitta positiva känslor,  

engagemang, relationer och 
meningsfullhet varje dag.

Patientnämnden  Ta del av våra digitala tjänster  Vart vänder man sig i vården?//  //



Läs mer på 1177.se/xxxLäs mer på 1177.se/xxx

Vaccinera dig
mot årets influensa!

Influensa kan orsaka svår 
sjukdom för dig som har 
vissa kroniska sjukdomar, 
är gravid eller över 65 år. 

Läs mer om influensa och  
hur du bokar tid på 1177.se
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Hjälp oss på 1177 
att hjälpa er!
För att kunna erbjuda Sörmlands invånare 
det bästa omhändertagandet behöver vi veta 
hur ni upplever våra tjänster. Oavsett om du 
tidigare har varit i kontakt med oss eller inte 
är vi tacksamma om du kan ta dig tid att svara 
på några frågor i vår enkätundersökning.

Besvara enkäten genom att 
scanna QR-koden direkt med 
kameran i din telefon eller  
genom att skriva in https://
sv.surveymonkey.com/r/FS6JYP3
i din webbläsare.

Vaccinera dig 
mot årets influensa!

Influensa kan orsaka svår 
sjukdom för dig som har 
vissa kroniska sjukdomar, 
är gravid eller över 65 år. 

Läs mer om influensa och  
hur du bokar tid på 1177.se

Läkemedels-
information till 
gymnasieelever
Vill ni lära er mer om 
sömn och smärta men 
även har andra frågor kring 
läkemedelsanvändning? 

Då kan ni kontakta skolsköterskan på er skola 
för att boka in en föreläsning med regionens  
informationsläkare, Hannelore Musch och Björn 
Lundahl och informationsapotekare, Sara Hed. 
Föreläsningen tar 45 minuter, inklusive frågor. 

Läkemedelskommittén
lakemedelskommitten@regionsormland.se

Fråga om 
läkemedel
Skicka gärna frågor till oss om ni 
har funderingar kring läkemedel 
och behandling. Vi försöker svara 
i mån av plats och i första hand 
på frågor som är av allmänt 
intresse.

Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är 
informationsapotekaren Sara Hed, informations-
läkaren Hannelore Musch och informations-
läkaren Björn Lundahl från Region Sörmlands 
Läkemedelskommitté. Tänk på att våra svar inte 
ersätter kontakt med vården eller rekommenda-
tioner från din läkare.

fragaomlakemedel@regionsormland.se 

https://sv.surveymonkey.com/r/FS6JYP3
https://www.1177.se/
mailto:lakemedelskommitten@regionsormland.se
mailto:fragaomlakemedel@regionsormland.se
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VÄLKOMMEN

Det finns hjälp att få 
för dig som mår dåligt
VAD ÄR EGENTLIGEN skillnaden 
mellan en livskris och en psykisk sjuk-
dom? Och när vet man om det är dags 
att söka vård för sitt psykiska mående? 
Det kan vara svårt att veta. Därför har 
vi i detta nummer av Min hälsa valt 
att fokusera på vårt psykiska välmå-
ende som är minst lika viktigt som vår 
fysiska hälsa. 

Tyvärr har den psykiska ohälsan ökat 
och allt fler får psykiska diagnoser och 
läkemedelsbehandlingar. Det gäller 
framför allt barn och unga vuxna. 
Sedan 2006 har andelen barn och 
unga som fått diagnosen depression 
eller ångestsyndrom tredubblats. Man 
vet inte exakt vad ökningen beror 
på men förändringar i samhället och 
press inom skola och arbetslivet är 
faktorer som konstaterats kan ha lett 
till ökningen. Pandemin är en annan 
faktor som har förvärrat situationen 
för de som har en otrygg hemmiljö, 
eller de som har stort behov av sitt 
sociala sammanhang i skolmiljön för 
att må bra.

I detta nummer har vi träffat Sofia 
Mossfeldt, överläkare och verksam-
hetschef på Barn- och ungdomspsy-
kiatrin i Nyköping, som berättar att 
cirka 30–40 procent av de barn och 
ungdomar som kommer till BUP söker 
på grund av ångest och depression. 

Ett viktigt arbete är därför att också 
jobba förebyggande. Sabrin Granath 
som är suicidpreventivsamordnare på 
Regions Sörmland beskriver i tidningen 
hur man i Sörmland arbetar med olika 
insatser som ska förebygga självmord. 
Ett jobb som är oerhört viktigt då det 
i Sörmland dör cirka en människa varje 
vecka i självmord. 

Du får också ta del av Magnus Werners 
berättelse om hur det är att leva med 
bipolär sjukdom. Magnus har lärt sig 
att leva med sitt tillstånd och för att 
hjälpa andra har han valt att föreläsa 
om psykisk ohälsa.

Som vanligt finns också användbara 
tips, nyheter och vårt populära 
hälsokryss med i detta nummer 
av Min hälsa!

Trevlig läsning! 

REDAKTIONEN
REGION SÖRMLAND

INNEHÅLL

NR 2  2022
4 NYHETER  Digitala lösningar och e-tjänster. 

På www.1177.se kan du snabbt få 
hjälp och råd

6 NYHETER  Patientnämnden

7 TEMA PSYKISK OHÄLSA

8 Paula Richter diskuterar vad 
nedstämdhet är och hur du ska 
förhålla dig till dina känslor

10 Möt Magnus Werner som har lärt sig 
att leva med bipolär sjukdom

13 Hur diagnoser ställs för att få 
rätt hjälp

15 Depressioner och självmordstankar 
hos unga

16 ECT - Elbehandling med goda 
effekter

18 Samtal om självmord

21 Beroendecentrum UNG

22 LÄKEMEDELSNYTT – FRÅGOR OCH SVAR   
OM LÄKEMEDEL

24 HÄLSOKRYSSET

mailto:kommunikationsstaben@regionsormland.se
https://regionsormland.se/


4     MIN HÄLSA • 2/2022

»

 ○

NYHETER

Vi finns där när hjälpen 
behövs, dygnet runt
Våra patienter befinner sig 
i hela livscykeln, från det 
lilla barnet till den åldran-
de patienten. Gemensamt 
för dem alla är dock att 
psykisk ohälsa kan drabba 
vem som helst. Då fyller 
vi en viktig funktion i att 
kunna finnas där för våra 
patienter säger Antonia 
Lowert, enhetschef på 1177 
i Region Sörmland. 

SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN på tele-
fonnummer 1177 är öppen dygnet runt. 
Sedan januari i år kan sörmlänningarna 
även få råd om vård via chatt i Region 
Sörmlands tjänst Vårdkontakt Direkt.

— Vissa upplever att det är lättare att 
ta kontakt med vården digitalt och 
skriva istället för att ringa. Chatten kan 
också, vid behov, övergå i ett stödjande 
telefonsamtal genom att sjuksköterskan 
erbjuder sig att ringa upp patienten, 
berättar Antonia.

En av många sökorsaker kan vara 
psykisk ohälsa, och där är vår roll 
oftast att göra en första bedömning av 
patientens upplevda besvär. På så sätt 
kan vi lotsa patienten vidare till lämplig 
vårdmottagning eller finnas där för ett 
stödjande samtal om besvären bedöms 
vara övergående eller kunna lindras 

med egenvårdsråd. Är det en patient 
som mår mycket psykiskt dåligt kan vi 
förmedla kontakt med psykiatrin, om 
det finns akut behov av det. Ett bra 
första steg hos oss kan annars vara att 
hjälpa patienten att reda ut sina besvär, 
så att vi på bästa sätt kan hjälpa vidare 
till lämplig vårdnivå, berättar Antonia. 

— En del kanske har svårt att prata i 
telefon när de mår psykisk dåligt, och 
tycker det är enklare att skriva ned sina 
besvär och vad man vill ha hjälp med. 
I chatten kan vi dessutom vid behov, 
gå över i ett stödjande telefonsamtal 
genom att sjuksköterskan erbjuder att 
ringa upp patienten, säger Antonia.

Om kontakten sker via chatt får patien-
ten välja en sökorsak som stämmer in 
på hens symtom, exempelvis ned-
stämdhet, oro eller ångest. Därefter 
följer en rad följdfrågor för att bedöma 
vilken vårdnivå det handlar om. I chat-
ten svarar sjuksköterskor från 1177 och 
vårdcentralerna. 

— Vi är glada över att kunna bidra till 
en mer inkluderande sjukvård genom 
att ha olika kontaktvägar att välja på. 
För en del personer passar ett telefon-
samtal bättre, medan andra trivs bättre 
med att kunna chatta med en sjukskö-
terska. Huvudsaken är att alla känner 
att de är välkomna och hittar fram till 
oss, avslutar Antonia.

TEXT MIRJA ALVIN, ANTONIA LOWERT
BILD  ANTONIA LOWERT

Antonia Lowert, 
enhetschef på 1177 
i Region Sörmland.

SJUKVÅRDSRÅDGIVNING 
VIA TELEFON ELLER CHATT? 
SÅ HÄR FUNGERAR DET I SÖRMLAND: 

Du kan få sjukvårdsrådgivning på 
telefon dygnet runt, genom att 
ringa 1177. 

Sjukvårdsrådgivning via chatt 
i Vårdkontakt Direkt är öppen 
kl. 8-18, alla dagar i veckan. 

Vardagar mellan kl. 8-16, hamnar du 
automatiskt i chatten hos din vård-
central (om din vårdcentral är ansluten 
till Vårdkontakt Direkt) och får där svar 
av deras sjuksköterskor. 

Mellan kl. 16-18 på vardagar samt 8-18 
på helger, är det sjuksköterskor på 1177 
som svarar i chatten. De svarar också 
om du blivit hänvisad till egenvårdsråd 
men vill gå vidare och chatta. 

Du behöver BankID eller Freja eID Plus 
för att logga in i Vårdkontakt Direkt. 
Länk till inloggning i Vårdkontakt Direkt 
finns på 1177.se/sormland. 

Du får ett sms när din chatt ska starta. 

Scanna för att komma 
till Vårdkontakt Direkt! 

https://www.1177.se/sormland
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Sjuksköterskorna Erika 
Werner och Emma 
Johansson på BVC på 
Vårdcentralen Marie-
fred använder chatten 
i Vårdkontakt Direkt.BVC svarar oroliga 

föräldrar i chatten 
DET ÄR OMVÄLVANDE att få barn 

och det är inte ovanligt att känna oro 
eller osäkerhet i samband med den nya 
rollen som förälder. Dessutom spelar 
sömnbrist, hormoner och stress in och 
kan påverka måendet hos både för-
älder och barn. Föräldrar som behöver 
hjälp och stöd av oss med sina frågor 
kan snabbt få svar och stöd via vår 
chatt, säger Erika Werner, sjuksköter-
ska på BVC (barnavårdscentralen) 
i Mariefred. 

På BVC på Vårdcentralen Mariefred 
använder sig sjuksköterskorna av chat-
ten i Vårdkontakt Direkt som huvud-
saklig kontaktväg med föräldrarna, 
utöver de inbokade fysiska besöken. 
Förutom den praktiska nyttan för 
någon som har en bebis eller litet barn 
att ta hand om, där det kan vara svårt 
att prata i telefon på en given tid mitt 
i blöjbyten, amning eller om barnet 
är ledsen, ser sjuksköterskorna flera 
fördelar med att erbjuda chatten som 
kommunikationsväg. 

— Ibland märker vi att det är en fråga 
som föräldern har oroat sig mycket 
över, men av olika anledningar inte 
tagit upp under deras fysiska besök 
hos oss. I de fallen tror jag det känns 
lättare att skriva ner sina tankar och 
funderingar och skicka in dem till oss 

via chatten. Man kan ju skriva in det 
där när som helst på dygnet, mitt i 
natten om man är vaken och grubblar 
på det då till exempel, så ser vi det 
i chatten nästa dag och kan svara, 
berättar Erika. 

På BVC jobbar även Erikas kollega 
Emma Johansson och de båda sjuk-
sköterskorna arbetar hela tiden i nära 
kontakt och har stöd av vårdcentralens 
övriga professioner.  

— Om det handlar om förälderns 
mående och att man behöver extra 
stöd med sin psykiska hälsa, är det 
också något vi kan fånga upp hos oss 
på BVC. Då kan vi hjälpa till att boka 
in exempelvis kurator, psykolog eller 
läkare på vårdcentralen. Den typen 
av frågor kan komma upp i kommu-
nikationen med oss. Jag tror att det 
bidrar till en trygghet och ett lugn för 
föräldrarna att kunna använda chatten 
för sina frågor vid oro, och att de där 
också får svar av samma sjuksköterska 
som de brukar träffa på BVC. För oss 
på BVC är chatten också bra, vi hinner 
läsa in oss på frågan och har även 
möjlighet att kunna diskutera med 
varandra eller med ytterligare professi-
oner och kan på så sätt få en bättre bild 
av det hela innan vi svarar, berättar 
Emma.

Hallå där...
Ottolina Olsson, 
leg. apotekare  
Läkemedelscentrum 
Varför kan man bli beroende av vissa 
läkemedel?
– Vissa läkemedel har effekter som
påverkar belöningscentrum i hjärnan,
som gör att man kan utveckla ett läke-
medelsberoende, det vill säga ett sug
efter läkemedlet och abstinensbesvär
utan det. Exempel på sådana läkeme-
del är sömntabletter, starka värk-
mediciner eller lugnande medel.

Finns det något receptfritt läkemedel 
att prova vid psykisk ohälsa?
– Ja men prata alltid med din läkare
först om du redan har läkemedel mot
psykisk ohälsa innan du börjar med
naturläkemedel.
– Johannesört finns som traditionellt
växtbaserat läkemedel och används
vid lätt nedstämdhet och lindrig oro,
och valeriana ingår i växtbaserade
läkemedel som används vid lindrig oro
och sömnrubbningar, båda dessa finns
receptfritt. Både läkemedel och natur-
läkemedel kan ge biverkningar och
interagera ”krocka” med varandra. 
Läs mer på  1177.se

19 018 
Antal chatt-möten 

i Vårdkontakt Direkt mellan 
februari-augusti 2022

https://www.1177.se/
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Hej, Carolina 
Sandberg, ansvarig 
för stödpersonsverk-
samheten i Region 
Sörmland!

Vad innebär uppdraget som 
stödperson?
Jag brukar likna det vid att vara 
medmänniska till en person som har 
förlorat sitt sociala skyddsnät. Man 
ska vara en länk till det friska och 
den vanliga vardagen så att perso-
nen kan få tillbaka sina intressen och 
sin nyfikenhet på livet.

Vem kan få en stödperson?
Människor som har rättspsykiatrisk 
vård eller psykiatrisk tvångsvård. 

Vem kan bli stödperson?
Man ska ha livserfarenhet och 
kanske vara i trettioårsåldern och 
uppåt. Man behöver vara trygg i sig 
själv och bra på att möta människor, 
annars finns inget krav på utbildning. 
Det är personalen inom vården som 
står för all vård och behandling.

Är du intresserad av att bli 
stödperson? 
Läs mer på regionsormland.se

27
Antal aktiva stödpersoner 

i Sörmland.

Patientnämnden 
finns till för dig

PATIENTNÄMNDENS UPPGIFT är att 
bidra till god vård och ökad patient-
säkerhet. De finns till för att beskriva, 
informera, reda ut och förklara, och 
på så sätt bidra till att patienter och 
vårdgivare förstår varandra bättre. 
Patientnämnden gör inga egna 
medicinska bedömningar och tar 
inte heller ställning till om vård-
givaren har gjort rätt eller fel. Det är 
en fråga för ansvariga i vården eller 
för Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. I patientnämnden sitter folkvalda 
politiker och tjänstemän.

Som patient ska du få bra vård av god 
kvalitet och du ska bli bemött med 
respekt av vårdpersonalen. Du ska få 
tydlig information om din hälsa och 
din vård som du förstår.

NÄR KAN DU KONTAKTA 
PATIENTNÄMNDEN? 

• När du vill lämna synpunkter eller 
klaga om du inte är nöjd med den 
vård du har fått eller tycker att det 
har skett något felaktigt. 

• När du vill komma med förslag på 
hur vården kan bli bättre eller 
berätta om du är särskilt nöjd 
med något. 

• När du behöver hjälp med att få dina 
klagomål eller synpunkter besvarade 
av de ansvariga inom vården. Det 
kan till exempel gälla behandling, 
bemötande, tillgänglighet eller 
kommunikationen med vården.

• När du behöver få information om 
dina rättigheter och vilka andra 
myndigheter du kan kontakta eller 
anmäla till om det behövs.

BRA ATT VETA 

• Du kan ha direkt kontakt med 
patientnämnden utan att först 
kontakta vården. 

• Patientnämnder finns i alla regioner 
och är fristående från hälso- och 
sjukvården. 

• Det kostar inget att kontakta patient-
nämnden.

• Det går bra att både skriva och ringa 
till patientnämnden.

• Patientnämnderna tar emot klago-
mål på hälsovård och sjukvård som 
drivs av regioner, eller som har avtal 
med regionen. De tar också emot 
klagomål på viss tandvård och 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Ny satsning på rehabilitering 
i Sörmland 

Region Sörmland startar en ny klinik 
inom rehabiliteringsmedicin och ska 
bland annat ta emot personer som har 
hjärnskador, ryggmärgsskador och 
kroniska smärt- och trötthetssyndrom.

Läs mer på regionsormland.se

https://regionsormland.se/
https://regionsormland.se/
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Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär 

av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare 
psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det 
som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar 

välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

SID 8 
Våga känna alla känslor 

SID 10 
Att leva med bipolär sjukdom 

SID 13 
Svårigheten att ställa rätt diagnos 

SID 15 
Psykisk ohälsa hos unga 

SID 16 
ECT – elbehandling ger 

höjd livskvalitet 
SID 18 

Samtal om självmord kan rädda liv 
SID 21 

Ungdomar med missbruksproblem 
kan få hjälp 
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Våga känna alla känslor
För de flesta människor består livet av både toppar och 
dalar. Det är helt normalt att man vissa dagar känner sig 
nedstämd, menar Paula Richter, studierektor för psykologi-
specialisering vid Region Sörmland. Det är en del av livet.

TEXT
SUSANNE SAWANDER
FOTO 
KIM RICHTER
ILLUSTRATION 
SUSANNE ÖJERT

Paula Richter, studie-
rektor för psykologi-
specialisering vid 
Region Sörmland.

I EN VÄRLD där vi översköljs av bilder och 
budskap om det perfekta livet finns det inte 
riktigt plats att vara nedstämd. Den som känner 
sig träffad kan möjligen också känna en känsla 
av skam. Skam för att ha misslyckats. Uppgiven-
het för att inte mäkta med att hålla lågan uppe. 
Men idén om den ständiga lyckan och om att 
vara glad hela tiden är en myt, fastslår Paula 
Richter som arbetar som studierektor vid 
specialistutbildning för psykologerna inom 
Region Sörmland.

— Att förneka nedstämdhet är som att säga att 
man inte är människa. Det är normalt att känna 
sig lite nere ibland. Problemet är att vi är dåliga 
på att acceptera obehagliga känslor. Känslor, 
behagliga eller obehagliga är alla signaler, som 
vi behöver lyssna på.  

Ofta blir vi nedstämda vid olika övergångs-
perioder i livet, det kan vara årstidsskiften, 
byte av jobb eller utbildning, flytt eller andra 
förändringar. Men nedstämdhet kan också 
komma utan att det har hänt något särskilt.  

Paula Richter menar att vi borde prata mer om 
nedstämdhet. Genom att beskriva våra känslor, 
sätta ord på dem kan vi öva oss på att det som 
är tungt och svårt också ingår i livets upplägg. 
För det finns ett tankefel i att säga ”var inte 
ledsen” eller ”sluta gråt”, något vi gärna gör, 
särskilt till barn. 

— Att vara ledsen och 
deppig är inte farligt. 
Vi behöver tvärtom i högre 
grad tillåta oss att känna alla slags känslor, 
även de som yttrar sig i tårar och deppighet. 

Men hur mycket nedstämdhet är normalt? 
När går normal oro och nedstämdhet över till 
ångest och depression och när är det dags att 
söka hjälp? Någon glasklar gräns finns inte.  

Generellt brukar man säga att om oro och 
nedstämdhet inte klingar av efter ett par veckor 
utan övergår till känslor av hopplöshet som hin-
drar dig att göra saker i vardagen som du skulle 
vilja göra, då kan du behöva hjälp. Vuxna kan 
vända sig till sin vårdcentral och barn och unga 
till samtalsmottagningen (Barn och unga).  

Att prata om sin deppighet och dela sina käns-
lor med andra kan var ett första steg mot att må 
lite bättre. Liksom att ställa sig frågor – varför 
är jag deppig och ledsen, kan jag göra något åt 
det? Ibland finns konkreta svar, ibland inte. Att 
hitta orsaken behöver inte vara viktigt, men 
att reflektera kring bakgrunden kan bidra till 
perspektiv. 

Vi människor är skapta för att dela känslor med 
varandra. Att få prata av sig men också lyssna 
på andra, skapar samhörighet, vilket är jättevik-
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tigt för vårt välmående, säger Paula Richter som 
också tipsar om att läsa som en väg att hitta ord 
och språk för de egna känslorna.  

Att sunda vardagsvanor som inkluderar rörelse, 
utevistelse, hälsosam mat och sex till nio tim-
mars sömn per dygn har god effekt på hälsan 
i allmänhet och nedstämdhet i synnerhet är 
också väl utforskat. Liksom att alkohol och 
andra droger har motsatt effekt. 

Det kan vara frestande att ta till alkohol för 
att lindra obekväma känslor. Men det är en kort-
siktig lösning som på sikt kan förvärra måendet 
och skapa ett problem i sig, understryker Paula 
Richter. 

I förlängningen handlar det om att försöka hitta 
ett förhållningssätt till livet som ger utrymme 
även för tunga perioder. Det är sannerligen en 
utmaning, medger Paula Richter som pekar på 
hur lycklig lyfts fram som ett tillstånd att sträva 
efter. Hur vi drillas till att tro att ju mer vi har, 
desto lyckligare blir vi. 

Vi behöver få våra grundläggande behov som 
ett hem, mat, nära relationer och känsla av 
sammanhang tillgodosedda för att må bra. Men 
vår lycka och vårt välmående ökar inte av att få 
mer materiella saker. Det finns långa forsknings-
studier som visar detta.   

Att tänka i termer av välmående snarare än 
lycka kan också vara mer hjälpsamt, råder 
Paula Richter.  

Välmående handlar om att lära sig njuta av det 
man har, just nu, i sin vardag. Ofta är det ganska 
enkla saker som får oss att må bra.  

Hon får medhåll av ekonomiprofessor Micael 
Dahlen som skrivit flera böcker om lycka och 
hur vi skapar mening med livet. Också han kon-
staterar att ju mer vi använder lycka som mål 
och måttstock desto svårare blir det att känna 
lycka. I stället för att fokusera på lycka råder 
han oss till att följa vårt leende. Det ger ofta svar 
på om vi är på rätt plats i livet. 

7 TIPS TILL DIG SOM ÄR NEDSTÄMD 

1. Rör på dig minst en halvtimme om dagen

2. Sök dagsljuset 

3. Gå ut i naturen 

4. Ät hälsosam och näringsrik mat  

5. Sov minst sex till nio timmar per dygn  

6. Prata och dela dina känslor med andra 

7. Tänk efter vad som vanligtvis får dig att 
må bra, och gör mer av det – även om 
du inte känner för det för stunden 

LÄSTIPS!

För barn: Känsloboken av 
Reyhaneh Ahangaran 
(B Wahlströms)

Scanna och titta! 
För vuxna: Forskning om 
lycka: Hur får man ett bra 
liv? Slutsatser från den 
längsta studien om lycka.
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En ständig strid jag lärt 
mig att acceptera
Perioder av gott självförtroende, intensivt arbete och 
full gas varvat med djupa depressioner och självmords-
tankar. Så kan bipolär sjukdom yttra sig. 

– Jag har haft otur i genlotteriet men har ett bra liv 
trots psykisk sjukdom, säger Magnus Werner, 59 år.

TEXT SUSANNE SAWANDER
FOTO ANDERS NILSSON

KÄLLA: HJÄRNFONDEN

EFTER ÅRATAL med bipolär sjukdom orkade 
Magnus Werner inte längre. Han tänkte ta sitt 
liv. Då ringer yngsta dottern, fyra år och säger 
att hon älskar sin pappa. Samtalet blev en 
vändpunkt. 

— Där och då vaknade jag ur en kognitiv dimma 
och insåg att jag måste försöka hitta ett sätt att 
leva med min sjukdom, säger Magnus Werner.
Bipolär sjukdom som tidigare kallades 
manodepression, drabbar mellan en och tre 
procent av befolkningen och innebär perioder 
av antingen mani eller depression. Stor käns-
lighet och skörhet är också kännetecknande för 
sjukdomen. Vad som orsakar bipolär sjukdom 
är inte helt känt, men gener liksom arv och 
miljö är inblandade vid utvecklingen av sjuk-
domen. Många insjuknar första gången när de 
är mellan 15 och 30 år, vilket stämmer väl med 
Magnus Werner även om han fick sin diagnos 
först vid 40 års ålder. Han berättar om uppre-
pade perioder av eufori med extrem energi och 
ett självförtroende på topp som hastigt vänds 
till djup depression och självmordstankar.

— Under de upprymda perioderna är livet roligt, 
jag kunde jobba dygnet runt och upplevde att allt 
jag gjorde var jättebra. Det här pågick i ett antal 
månader innan kraschlandning och djupdyk 
ned i depression. Däremellan kunde livet te sig 
ganska normalt.

Som längst låg han inne på sjukhus i ett halvår. 
Magnus Werner tycker ändå att han har haft tur. 
Inte minst för att han har haft samma läkare 
i snart 20 år och med hjälp av mediciner men 
framför allt egenvård i form av sorgbearbetning, 
ACT (Acceptance Commitment Therapy) som är 
en utveckling av kognitiv terapi, positiv psykologi 
och PERMA-metoden (PERMA står för positiva 
känslor, engagemang, relationer, mening och att 
uppnå något), har hittat verktyg att hantera sin 
sjukdom. 

Livet har lugnat sig. Sedan fyra år arbetar 
Magnus Werner heltid och mår, som han säger, 
bra. Även om depressionen fortfarande ligger 
nära är svackorna inte lika djupa. 



   2/2022 • MIN HÄLSA     11

»»

MAGNUS WERNER
Ålder: 59 år

Bor: Eskilstuna
Gör: Arbetar som 

koordinator vid psykiatrin 
och socialpsykiatrin 

i Sörmland samt föreläser 
om psykisk ohälsa.

— Det är en ständig strid och ett ständigt 
pågående sorgearbete för att livet inte blev som 
jag hoppats på. Men genom att acceptera min 
sjukdom kan jag också bättre ta ansvar för min 
situation och inte reflexmässigt se mig som offer 
utan som individ som har möjlighet att påverka. 
Vägen till bättre hälsa stavas också kunskap 
om sjukdomen, menar Magnus Werner som till 

vardags arbetar som koordinator för brukar-
inflytande inom området psykisk ohälsa vid 
psykiatrin och socialpsykiatrin i Sörmland. 

— När jag är ute och föreläser om psykisk 
ohälsa brukar jag skoja om mig själv som 
psykfall, bara för att belysa att det går att leva 
ett bra liv trots diagnos. Ett viktigt steg är att 
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inte fastna i offerrollen. Att vara kroniskt sjuk blir 
en vana och kan lätt bli en trygg och bekväm zon 
att vara i. Jag vet hur svårt det är att se utvägar, 
hjärnan krymper av ångest och ständiga depres-
sioner. I mitt arbete försöker jag hjälpa andra att 
hitta motivation.  

Själv arbetar han med metoder som innebär att 
varje dag försöka hitta positiva känslor, engage-
mang, relationer och meningsfullhet. Det kan 
handla om att träffa barn och barnbarn eller något 
så enkelt som att ta en snus.

— Att se fram mot något så banalt som en snus är 
ett förhållningssätt i mitt liv. 

”Många tror att mitt liv 
är dåligt, men jag har 
faktiskt ett bra liv. Det är 
bara inte så enkelt.” 

Att umgås med dottern Astrid, de 
vuxna sönerna och barnbarnen ger 
Magnus meningsfullhet.

Självfallet har vården ett stort ansvar. Magnus 
Werner uppmanar alla som känner igen sig i 
diagnosen att kräva vård och hjälp och tipsar 
om Patientnämnden som kan hjälpa till om 
man anser att man inte får den vård som man 
behöver.

— Man ska absolut ta hjälp. Inom regionerna 
finns akutvård, mottagningar och vårdcentraler. 
Kommuner kan ge stöd som exempelvis boen-
destöd där man får hjälp att exempelvis komma 
upp på morgonen eller laga mat. Insatser som 
dessa kan vara avgörande för många med 
bipolär sjukdom. 
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En korrekt diagnos kan 
vara svår att ställa - det är 
som att lägga ett pussel
Vårdcentralen eller psykakuten, hur vet man? Och 
vad är skillnaden på livskris och psykisk sjukdom? 
Att rätt diagnos ställs och att man får rätt behandling 
kan vara avgörande för den som söker hjälp.

TEXT 
CARINA WEDIN

Johan Hellström är över-
läkare inom psykiatrin 
i Region Sörmland.

EN INTE HELT OVÄSENTLIG FRÅGA, och 
väldigt vanlig, är just; hur vet man vart man ska 
vända sig? Johan Hellström är överläkare inom 
psykiatrin i Region Sörmland, han förklarar att 
det är viktigt att förstå skillnaden på livskris och 
sjukdom och att det ligger i vårdcentralens upp-
drag att ta hand om människor som går igenom 
just en livskris. 

— En livskris kan vara sorg, utbrändhet, sepa-
ration, ålderskris och så vidare som skapar en 
nedstämdhet, säger Johan. Att må dåligt ibland 
är en del av livet och är övergående skeenden 
som man kan få god hjälp på vårdcentralen 
med. Alla vårdcentraler har behandlingsteam 
just för denna typ av vård även om det kan se 
olika ut på olika mottagningar. 

EN FIN SKILJELINJE
Det kan vara en fin skiljelinje på ett normalt 
dåligt mående och en sjukdom. Det man tittar 
på är framför hur allvarliga konsekvenserna är 
för den som söker hjälp. När man inte längre 
klarar av livet och vardagen då kan det behövas 
specialistvård och då kan även underliggande 
sjukdom som exempelvis depression eller 
bipolär sjukdom upptäckas. Till psykiatrin kom-
mer man antingen via så kallad egenanmälan 
genom 1177 eller en remiss från vårdcentralen. 
Processen börjar med samtal med läkaren samt 
en bedömning om det finns kroppsliga åkom-

mor man behöver tänka på, därefter görs en 
sammanställning av problemen. 

— Vi är i stort behov av att få en korrekt bild av 
den sjukas historia – vilket inte alltid går att få. 
Det är som att lägga ett pussel där bilden blir 
tydligare och tydligare för varje pusselbit. Det 
är en svår process då det ibland kan finnas mer 
än en sjukdomsbild. Ett vanligt exempel är när 
det finns missbruk med i bilden men man söker 
för något annat – eller tvärtom. 

MÅNGA SKÄMSFAKTORER
Johan menar att det kan vara snårigt att reda 
ut den grundläggande problematiken om den 
döljs av något annat. Det finns också många 
skämsfaktorer i problematiken med psykisk 
ohälsa som gör att patienten inte alltid ger hela 
bilden eller förstår vad som är viktigt för att 
kunna ställa en korrekt diagnos.

— Det handlar om att få klarhet i vilka symptom 
som finns och utgå från dem. Ett exempel är 
flyktbeteende, som många inte förstår varför de 
har. Det grundar sig ofta i ett trauma och ibland 
kan det räcka med samtalsterapi och i andra fall 
enbart medicin. För att kunna medicinera och 
få effekt måste eventuella droger plockas bort. 
Det tar tid innan medicinen hjälper vilket gör 
det svårt att få patienten att se att den gör nytta 
och man kanske återgår till missbruk. 
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BALANS SOM ANHÖRIG
Att vara anhörig till en person som lider av psy-
kisk sjukdom är svårt och många vet inte hur de 
ska förhålla sig. I den bästa av världar tillåts man 
av den sjuka att vara en del i vården, vilket också 
underlättar för vården. Men som anhörig måste 
man samtidigt ha stor respekt för sin sjuka familje-
medlem och man kan inte lägga sig i allt – det 
gäller att hålla en balans samtidigt som man ska 
ha individens bästa som mål.

— I de fall den sjuka inte vill ha någon anhörig 
involverad så är det viktigt att veta att även om 
man inte kan få information från sjukvården, 
kan man som anhörig alltid lämna information. 
Att våga lägga sig i och ringa till sjukvården för 
att berätta om vad som händer och vad man 
ser kan vara till stor hjälp för vården, avslutar 
Johan. 

PSYKISKA DIAGNOSER 

Nedstämdhet

Nedstämdhet handlar om att känna sig nere, håg-
lös eller ledsen och är en naturlig del av livet och 
ett tillstånd som nästan alltid går över av sig själv. 
Nedstämdhet kan yttra sig på olika sätt för olika 
personer. En del känner sig ledsna, trötta eller 
orkeslösa. Andra blir sura, irriterade eller rastlösa. 
Om man har tappat lusten till sådant som man 
vanligtvis brukar tycka om att göra kan man ha fått 
en depression. Då kan professionell hjälp behövas.   

Depression 

Depression räknas som en psykisk sjukdom. Det 
finns en gräns mellan nedstämdhet och depres-
sion. Vid depression är symtomen svårare och på-
går längre. Diagnosen depression ställs med hjälp 
av olika kriterier, exempel på dessa syns nedan;

• nedstämdhet, låg självkänsla och trötthet 
• ingen glädje eller lust till sådant man 

tidigare gillat 
• svårt att koncentrera dig och ingen ork att ta 

itu med saker 
• ångest, irritation eller ilska 
• kroppsliga besvär 
• känsla av hopplöshet och självmordstankar 

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom innebär att man växlar i stäm-
ningsläge mellan depression och så kallad mani 
eller hypomani. Att humöret svänger kraftigt 
mellan två motpoler är det som gett namn åt 
bipolär sjukdom. Mellan perioderna kan man ofta 
leva som vanligt. Behandlingen syftar till att för-
hindra nya maniska eller depressiva perioder. 

När man är manisk har man mycket energi och 
kan känna sig kreativ eller rastlös. Man kan ha 
svårt att hindra sina idéer och impulser, och det är 
vanligt att man behöver mindre sömn än vanligt. 
Man kan tappa omdömet och följa impulser utan 
att tänka på konsekvenserna. En del kan känna 
att de mår hur bra som helst, andra blir lättare 
irriterade eller arga. 

När man har hypomani är de överaktiva symtomen 
lindrigare, och beteendet brukar sällan leda till 
konflikter eller andra allvarliga följder. Man har mer 
energi, är mer positiv och kreativ än vanligt. Det 
första symtomet på hypomani är ofta att man får 
ett minskat sömnbehov. 
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Var lyhörd över 
varningstecken 
Det är en hård värld för barn att växa upp i. 
Depressioner och även självmordstankar är 
inte ovanligt. Som vuxen gäller det att finnas 
där; vara vaksam på symptomen, visa på 
alternativ och ta hjälp om det blir nödvändigt. 

TEXT 
CARINA WEDIN

Sofia Mossfeldt är 
överläkare och verk-
samhetschef på Barn- 
och ungdomspsykiatrin 
i Nyköping.

SOFIA MOSSFELDT ÄR ÖVERLÄKARE och
verksamhetschef på Barn- och ungdomspsyki-
atrin i Nyköping. Hon berättar att cirka 30-40
procent av de barn och ungdomar som kommer
till BUP söker på grund av ångest och depres-
sion. Hemmiljö, avsaknad av vänner, mobbing,
relationer och händelser på sociala medier är
sådant som påverkar barn och ungdomar.

— Att vara utstött leder till skamkänslor och blir 
därmed en stor riskfaktor när det gäller depres-
sion och självmordstankar. 

PANDEMIN HAR PÅVERKAT
En annan företeelse som exempelvis pandemin 
där livet blev annorlunda för många har påver-
kat många barn och ungdomar.

— Vi ser att många mått dåligt under de två år 
som pandemin varit. Pandemin har påverkat 
och förvärrat situationen för dem som har en 
otrygg hemmiljö, eller dem som har stort behov 
av sitt sociala sammanhang i skolmiljön för 
att må bra. Samtidigt har vi sett andra grup-
per, exempelvis barn med neuropsykiatriska 
svårigheter, där många istället mått bättre av 
hemundervisning. 

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har inte 
alltid med yttre omständigheter att göra. Ofta 

finns där en stark ärftlig komponent och vet 
man det kan det vara enklare att hjälpa och 
förebygga. Minsta tecken på depression ska 
alltid tas på allvar. 

— Som förälder och vuxen i barnets närhet 
måste man vara lyhörd över varningstecken, 
som dålig sömn och aptit, säger Sofia.  

DRAR SIG UNDAN
Det kan vara att barn som tidigare brukat vara 
med kompisar börjar att dra sig undan och vill 
vara ensam, eller att barnet/ungdomen plötsligt 
tappar intresset för aktiviteter man annars 
brukar tycka om. Dålig sömn är ett annat 
tecken. Sofia menar att det är viktigt att titta 
på barnets helhetssituation; har det hänt något 
särskilt som påverkar barnet? Som vuxen måste 
man uppmuntra barnet att våga prata om svåra 
saker, men samtidigt hjälpa till att inte fastna i 
det som är dåligt.

— För barn handlar självmordstankar sällan om 
att inte vilja leva, det handlar oftare om att vilja 
leva ett annat liv. Då gäller för vuxna att kunna 
vägleda och visa på alternativ och inge hopp. 
Vårdnadshavare kan alltid få stöd och råd från 
BUP, och vid svårare tecken på nedstämdhet 
kan barnet behöva bedömas hos oss, avslutar 
Sofia. 
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Väl beprövad behandlingsform 
ger höjd livskvalitet
Elbehandling – vanligare än många tror och med 
goda effekter. Behandlingen innebär att hjärnan får 
svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder 
som framkallar en kontrollerad kramp och kan ge en 
bra effekt vid vissa psykiska sjukdomar.

TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION   
SUSANNE ÖJERT

ECT-teamet Eskilstuna
Peter Karlsson, sjuk-
sköterska; Andreas 
Örhvall, skötare; 
Gunilla Horvat, sjuk-
sköterska och Bo 
Boman, skötare.

Det kan vara mer 
effektivt än medicinering 
och får snabb effekt på 

må-gott-hormonerna som 
serotonin och dopamin.

ECT – ELECTROCONVULSIVE THERAPY, på 
svenska elektrokonvulsiv behandling, är en 
psykiatrisk behandlingsform där epileptisk 
aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk 
stimulering. Exakt vad som gör att behand-
lingen fungerar, det vet man faktiskt inte men 
studier visar att behandlingen påverkar viktiga 
ämnen i hjärnan. De kallas signalsubstanser. 
Det är de ämnen som behövs för att olika nerv-
celler i hjärnan ska kunna kommunicera med 
varandra. Studier visar även att elbehandling 
kan öka tillväxten av nervceller. Det kan ha stor 
betydelse eftersom en svår depression kan ha 
omvänd effekt, det vill säga att depressionen 
kan göra att nerver och synapser i hjärnan 
tillbakabildas.

— ECT används framförallt vid djupa depres-
sioner, depressioner med psykotiska symp-
tom eller när självmordsrisken bedöms som 
stor, berättar Gunilla Horvat, sjuksköterska i 
ECT-teamet på Mälarsjukhuset. Det används 
till exempel på patienter som behöver bryta 
en svår mani. Hos en del som äter antidepres-
siva läkemedel får medicinen inte önskvärd 
effekt. Här kan ECT vara ett bra alternativ. Det 
kan vara mer effektivt än medicinering och 

får snabb effekt på må-gott-hormonerna som 
serotonin och dopamin.

SOM EN KICKSTART
Ett annat exempel är att när man inleder 
en litiumbehandling, som är en stämnings-
stabilerande behandlingsmetod vid bipolär 
sjukdom, så tar det ett tag innan medicinen 
får full effekt. 

— Med ECT, som är en effektiv antidepressiv 
behandling, kan man få en snabbare effekt. 
Det blir lite som en kickstart, berättar Peter 
Karlsson, även han sjuksköterska i ECT-teamet.

ECT har ansetts vara en kontroversiell behand-
lingsform men den är väl beprövad och det 
bedrivs mycket forskning i ämnet. Peter berät-
tar att sedan tio år tillbaka finns ECT-behand-
lingen i ett kvalitetsregister för att säkerställa 
att man jobbar säkert och på samma sätt i hela 
landet. 

Regelbundna utvärderingar sker också mellan 
patient och läkare vilket också säkerställer 
behandlingens kvalitet. Så många som 10-20 
patienter i veckan får ECT-behandling på 
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Mälarsjukhuset. Det finns ECT-team både på 
Mälarsjukhuset och på Nyköpings lasarett. 
En behandling tar cirka femton minuter och 
patienten är då nedsövd. En behandlingsom-
gång kan röra sig om cirka 12 tillfällen under ett 
antal veckor. Första sex tillfällena lite tätare, sen 
glesar man ut behandlingen. Vissa patienter kan 
må bra av underhållsbehandling.

HJÄLPER MÅNGA
Peter säger att det är viktig att förklara för 
patienten hur behandlingen går till och hur 
man kan känna sig efteråt. Biverkningarna 
som kan vara huvudvärk, muskelvärk och 
illamående är övergående. Även närminnet kan 
komma att påverkas. Exakt vad som orsakar 
minnesstörningar är svårt att veta, eftersom 
vissa svåra psykiska sjukdomstillstånd också 
påverkar minnet. Efter avslutad behandling 
brukar dock minnet oftast återhämta sig inom 
några veckor. 

— ECT är en bra och effektiv behandlingsmetod 
som hjälper många människor och höjer deras 
livskvalitet markant, men det är av största vikt 
att det ges på rätt indikation för att få bästa 
effekt och minimalt med biverkning, avslutar 
Peter. 

KBT på nätet – behandling 
när det passar dig!

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. 
Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis 
sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. 

Det går att få KBT på digital väg. Om du är intresserad av 
KBT på nätet tar du kontakt med din vårdcentral för ett 
möte med en terapeut eller behandlare. Om de bedömer 
att denna behandlingsform passar dig får du tillgång till ett 
behandlingsprogram via 1177, som du kan göra när och var 
det passar dig, så länge du har tillgång till internet och kan 
logga in på 1177. 

KBT via internet innehåller samma övningar och delmoment 
som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att du får genom-
föra övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, 
och därför inte har några bokade tider på en mottagning 
under behandlingen. Det kräver att du tar eget ansvar för 
behandlingen men du kommer att ha en behandlare på din 
vårdcentral som du har regelbunden kontakt med genom 
skrivna meddelanden. 

Om du är intresserad av KBT på nätet kontaktar 
du din vårdcentral för ett första möte med 
en KBT-terapeut. 

Du behöver kunna logga in på 1177 med BankID 
(eller Freja eID Plus) för att kunna göra behandlingen.  

Du kan läsa mer om KBT på 
nätet på 1177.se/kbt-pa-natet 
eller fråga om mer information 
på din vårdcentral.

Scanna för 
att läsa mer

https://www.1177.se/kbt-pa-natet
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Samtal om självmord 
kan rädda liv 
Det enda sättet att ta reda på om någon 
tänker på självmord är att fråga om det.
– Misstänker vi självmordstankar tar vi
upp det direkt, säger Jeanette Nylund,
specialistsjuksköterska inom barn- och
ungdomsspykiatrin i Region Sörmland.

TEXT 
SUSANNE SAWANDER
ILLUSTRATION  
SUSANNE ÖJERT

VAD HAR DU FÖR TANKAR OM LIVET? Den
frågan ställer alltid Jeanette Nylund och hennes
kollegor när de möter barn och unga på barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP).

— Gör vi bedömningen att vi behöver prata om 
självmordstankar är vi oftast väldigt rak på sak: 
har du funderingar på att döda dig själv? Att 
prata öppet om de här frågorna, sätta ord på 
dem, är det bästa sättet att förhindra självmord 
och självmordsförsök.

Det gäller såväl barn som unga och vuxna, kon-
staterar Jeanette Nylund som även har arbetat 
många år inom vuxenpsykiatrin. En skillnad 
hon ser är att barn och unga med självmords-
tankar är lättare att fånga. De har ofta ett större 
nätverk kring sig med fler vuxna som kan 
larma, stötta och även delta i samtalen hos BUP. 

— Med vuxna patienter arbetar vi individuellt, 
det kan vara svårare, särskilt om han eller hon 
inte vill. 

Majoriteten av de ungdomar med självmords-
tankar som Jeanette Nylund möter är från 13 år 

och uppåt, yngre barn förekommer men det är 
ovanligt, säger hon.  

— Besök hos oss initieras ofta av en orolig 
förälder eller annan anhörig. Här finns ett stort 
spann, det finns föräldrar som blir oroliga om 
deras barn säger att ”de bara vill dö” utan att ta 
reda på vad barnet faktiskt menar, andra väntar 
väldigt länge innan de ringer. Det vi märker är 
hur olika och olika mycket föräldrar pratar med 
sina barn.

För oss andra, familj, kompisar, klasskamrater 
eller kollegor kan det vara svårt att närma sig 
någon som mår dåligt. Än svårare att ställa 
frågor kring självmordstankar. Det finns också 
myter kring självmord, som att det är bättre att 
hålla tyst än att ”väcka den björn som sover”. 
Men att ställa frågan är inte farligt. Att upp-
muntra att prata om känslorna, upplevs ofta 
som en lättnad, påminner Jeanette Nylund. 

Ring 112 
om någon i din närhet 

tänker ta sitt liv.
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FAKTA OM SJÄLVMORD 

Riskfaktorer och varnings-
signaler:

• Kritiska livshändelser: 
exempelvis förlust av när-
stående, relationsproblem, 
övergrepp, mobbning, 
förlorat arbete, psykiatriska 
tillstånd, sjukdom.

• Förändrat beteende: lynnig, 
ledsen, uttrycker hopplös-
hetskänslor, slutar göra det 
som hen brukar tycka är 
roligt, ser inte framåt, drar 
sig undan.

• Historik: tidigare själv-
mordsförsök

Vad du göra för att hjälpa:

• Ta kontakt - du kan rädda 
liv genom att räcka ut en 
hjälpande hand.

• Fråga om självmord.

• Lyssna öppet och fördomsfritt.

• Hjälp/uppmuntra personen 
att söka professionell hjälp.

MER KUNSKAP OM SJÄLVMORD

Scanna för att komma 
till Suicid Zero

Scanna för att läsa 
fakta om självmord, 
Karolinska Institutet

HJÄLPLINJER OCH STÖD

Scanna för att komma 
till Minds. 
Minds självmordslinje, 
tel: 90101 och chatt: 
https://mind.se/chatt

Barnens rätt i 
samahället BRIS, 
telefon och chatt

Spes, Riksförbundet 
för SuicidPrevention 
och EfterlevandeStöd

Att förebygga själv-
mord – ett brett arbete 
på olika nivåer
Sabrin Granath är suicidpreventivsamordnare på 
Region Sörmland med uppdrag att samordna de 
Sörmländska kommunerna i deras arbete med att 
minska antalet självmord. Här beskriver Sabrin det 
arbete som sker inom regionen. 

TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION  
SUSANNE ÖJERT

BAKOM SJÄLVMORDSFÖRSÖK finns ofta en 
komplex problematik och ett brett spektrum av 
olika riskfaktorer. Det är inte enbart hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten som ska bära 
ansvaret för att förebygga självmord. Det är ett 
arbete som behöver bedrivas med olika insatser 
på olika nivåer; till hela befolkningen, till risk-
grupper och till individer som har särskilt höjd 
risk för självmord. Summerat ska förebyggande 
arbete bedrivas på såväl samhällsnivå, grupp-
nivå som på individnivå. 

TIDIGT STÖD
Det handlar om att tidigt ge stöd till barn och 
unga. Den psykiska ohälsan bland barn och 
unga ökar, och självmord i denna grupp har 
ökat med cirka 1 procent per år under de 
senaste 20 åren. Konkreta insatser är till exem-
pel en ökad kunskap i ämnet redan i skolan 
för att minska stigmat kring psykisk ohälsa. 
Ett exempel är Tim Bergling Foundation som 
tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero 
arrangerade ”For A Better Day”, en gala för 
att uppmärksamma ungas psykiska ohälsa och 
göra ungas röster hörda. Projektet resulterade 
i en rapport som sammanfattade 1 500 ungas 

röster om vad som behöver göras för att bryta 
den negativa utvecklingen. Ett förslag som lyftes 
i rapporten var bland annat att ”livskunskap” 
införs i skolan som ett eget ämne. Man lyfter 
även förändringar som kretsar kring skolan och 
skolmiljön; såsom otrygg skolmiljö på grund 
av mobbning och trakasserier men även stress 
kring skolarbete. Det leder till sömnsvårigheter, 
ätstörningar, ångestproblematik och även själv-
skadebeteende och självmordsförsök. Därför 
behövs till exempel ökade resurser till elevhäl-
san för att eleverna ska ha tillgång till kurator 
och andra vuxna som de kan vända sig till. 

https://mind.se/chatt/
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Olika vägar i vården

Ring 112 
om du eller någon du känner 

har allvarliga självmordstankar 
eller självmordsplaner

BEGRÄNSA TILLGÄNGLIGHETEN
Övriga insatser handlar om att begränsa 
tillgängligheten till medel och metoder 
som används vid självmord; tillgången 
till läkemedel och skjutvapen eller bygga 
skyddsbarriärer vid exempelvis broar. 
Begränsad alkoholkonsumtion i samhället 
är också ett förebyggande arbete. Enligt 
Nationellt Centrum för Suicidforskning 
och Prevention (NASP) har obduktions-
studier visat att alkohol i blodet är vanligt 
förekommande hos personer som tagit 
sina liv då alkohol ökar impulsiviteten som 
i sin tur ökar risken för förhastade beslut 
i en krissituation. 

REGIONAL STRATEGI
Region Sörmland har en regional strategi 

som strävar mot att tillämpa det som 
forskning lyfter som viktigt, att bedriva 
förebyggande arbete på flera nivåer, 
riktat till olika målgrupper. Strategins 
syfte är att arbetet ska genomföras brett 
i hela regionen, det vill säga samtliga 
regionens verksamheter ska arbeta 
förebyggande.  

KUNSKAPSHÖJANDE AKTIVITETER
När det gäller allmänheten så har 
Region Sörmland haft olika kunskaps-
höjande aktiviteter i form av ”Våga 
Fråga” – en utbildning om hur man som 
medmänniska kan agera. Nu planeras 
även webbinariet som kallas ”Livsviktiga 
Snack” riktat till föräldrar och andra 
vuxna som kommer i kontakt med barn. 

Både ”Våga Fråga” och ”Livsviktiga 
Snack” är framtagna av föreningen 
Suicid Zero. Det är ett långsiktigt och 
ständigt pågående arbete för att minska 
stigmat kring ämnet psykisk ohälsa 
och suicid samt öka det medmänskliga 
engagemanget när man ser en med-
människa i kris. Vi vill få människor att 
våga ställa den känsliga frågan när man 
misstänker att någon funderar på att ta 
sitt liv. 

Läs mer på: 
www.suicidezero.se/utbildningar

https://www.suicidezero.se/utbildningar
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Unga som använder droger 
– hjälp finns att få 
Ungdomar med missbruksproblem kan få 
hjälp. Beroendecentrum Ung är ett samarbete 
med kommunen och barn- och ungdoms-
psykiatrin. De erbjuder såväl rådgivning som 
behandling men jobbar även förebyggande 
för att unga inte ska hamna i ett beroende.  

TEXT CARINA WEDIN 
ILLUSTRATION  
SUSANNE ÖJERT

BEROENDECENTRUM UNG riktar sig till 
personer under 18 år som använder droger. 
Debuten kan ibland ske tidigt – redan vid 12-13 
års ålder även om den största åldersgruppen är 
15 år och uppåt. Unga som kommer till Bero-
endecentrum Ung röker oftast cannabis men 
smärtstillande läkemedel som till exempel Tra-
madol ökar i perioder. Det är enkelt att få tag på 
smärtstillande och bensodiazepiner då det kan 
finnas i hemmet utskrivet till föräldrarna eller 
hos någon släkting som far- eller morföräldrar. 
Kompisar, flickvänner och pojkvänner som 
langar är också ett sätt att få tag på droger. 
Inkörsporten till droger och läkemedel är oftast 
alkohol och tobak och inte sällan finns det 
bakomliggande orsaker till ungas missbruk som 
psykisk ohälsa och sociala problem.

— Det kan vara ADHD, depression, ångest-
problematik eller ett trauma, berättar Karolina 
Liljeholm, psykiatrisjuksköterska. Därför är 
samarbetet mellan kommunen och barn- och 
ungdomspsykiatrin väldigt viktigt. 

VARNINGSSIGNALER

Humörsvängningar
Nytt umgänge
Sämre skolresultat
Hög skolfrånvaro 
Stort behov av pengar

SER VARNINGSSIGNALERNA 
De som kommer till Beroendecentrum Ung gör 
det tillsammans med en vuxen – allra helst båda 
föräldrarna. Här får man bland annat samtal, 
rådgivning och vid behov avvänjningsprogram. 
I många fall är det ett förebyggande arbete då 
ett missbruk ännu inte hunnit uppstå och det 
är föräldrarna som ser varningssignalerna som 

kan vara humörsvängningar, att den unga 
plötsligt bytt umgänge, sämre skolresultat 
och mer skolfrånvaro samt ofta stort behov av 
pengar. 

— Men arbetet med unga är komplext. En 
svårighet är att unga inte är fullt utvecklade 
och därför inte har ett konsekvenstänk. En 
del förstår inte allvaret och har bara positiva 
erfarenheter av drogen, med andra kan det 
vara enklare att nå fram. 

HITTAT ETT SAMMANHANG
Utmaningen är barn och unga med diagnoser. 
Vi ser att de med ADHD har bristande 
impulskontroll och konsekvenstänk. Vid 
autism kan ungdomen hitta ett sammanhang 
där man känner sig ”normal” och kan umgås 
med andra utan att känna sig annorlunda. 

Avslutningsvis trycker Karolina på att föräld-
rar alltid kan vända sig till Beroendecentrum 
Ung om man misstänker att sitt barn tar 
droger. Även skolpersonal är välkomna att 
höra av sig för rådgivning – men inte för att 
aktualisera en viss elev. Den vägen måste gå 
genom en förälder. 

— Det viktiga i vårt arbete är att behandling 
alltid sker tillsammans med den ungas familj, 
säger Karolina. 

STÖD OCH HJÄLP VID MISSBRUK 
FÖR DIG SOM ÄR VUXEN 

Beroendemottagning Vägen Eskilstuna 
016-710 83 38
Missbruk och Beroendemottagning 
Nyköping 0155-24 80 37 
Mercur Katrineholm 0150-576 94 
Vårnäs behandlingshem 
missbruksvård 0151-51 80 90 
AA (anonyma Alkoholister) 
alkoholberoende, aa.se
Beroendecentrum på Mälarsjukhuset  
Eskilstuna 016-10 55 53
Beroendemottagningen Nyköping  
0155-24 79 47
Beroendeteamet Katrineholm 
0150-563 48
Psykiatriska akutmottagning MSE  AKUT 
Eskilstuna 016-10 35 10  
Psykiatriska akutmottagning  AKUT 
Nyköpings Lasarett 0155-24 72 11

https://www.aa.se/
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”Lyckopiller” - hur 
behandlas depression? 
Det finns bra och effektiva behandlingar mot depression, 
men det är viktigt att känna till att det kan ta tid för behandlingen 
att nå önskad effekt. Vilken form av behandling man väljer beror 
på svårighetsgraden och typen av depression. 

EN LÄTTARE DEPRESSION kan gå
över av sig själv, men med hjälp och
stöd i form av till exempel samtal
med en beteendevetare eller tera-
peut kan det gå fortare. Viktigt är att
bibehålla sina vardagliga rutiner som
att sova och äta regelbundet. Fysisk
aktivitet kan också bidra till snabbare
återhämtning. Vid behov ges Kognitiv
beteendeterapi (KBT) som syftar
på att förändra tankemönster och
beteenden.

Vid svårare depression där andra 
metoder/åtgärder inte ger tillräcklig 
effekt eller inte är möjliga (då patien-
ten helt enkelt mår för dåligt för att 
ta till sig samtal eller psykoterapi) 
används läkemedel och i vissa fall 
elbehandling (ECT). Vilket läkemedel 
som väljs är individuellt och likaså 
måste man ofta pröva sig fram för att 
hitta rätt dosering. 

15 000 
Sörmlänningar har behandling 

med SSRI preparat i nuläget.

Vid behandling med antidepressiva 
preparat ska man undvika kombi-
nation med alkohol. Alkoholen kan 
förvärra depressiva symptom och 
förstärka biverkningar av preparaten. 
Ibland kan förvirring och aggressivi-
tet uppträda. Risken för blödningar 
kan ökas och alkoholens effekt kan 
förstärkas av vissa av preparaten. 

Antidepressiva läkemedel verkar 
genom att påverka vissa signalsub-
stanser i hjärnan. Viktigt att veta om 
antidepressiva läkemedel är: 

• Det kan ta oftast någon/några
veckor innan effekten kommer och
man känner sig bättre. I vissa fall
kan det även under den första tiden 
kännas sämre med ökad oro och
ångest tills den önskade effekten
och förbättringen inträffar.

• Ofta börjar man med en lägre dos
som kan behöva trappas upp.

• Olika antidepressiva läkemedel har
olika biverkningar (alla läkemedel
kan ha biverkningar men utebliven
behandling har också risker vilket
bör tas med vid övervägandet av
behandling).

• Behandlingen måste fortsätta
cirka 6 månader efter att man har

blivit bra annars finns det risk att 
depressionen kommer tillbaka. 

• Man måste trappa ner medicinen
stegvis och kan inte sluta tvärt,
då mår man ofta sämre.

Vid riktigt svår depression med 
överhängande självmordsrisk sker 
inläggning på sjukhus och behand-
lingen startas där. Har man haft flera 
perioder med depression kan det 
vara nödvändig med förebyggande 
behandling. 

De vanligaste antidepressiva läkeme-
del idag är så kallade SSRI prepa-
rat (selektiva serotonin re-uptake 
inhibitors). De har använts sedan 
1980-talet och kallas lite slarvigt 
för ”lycko-piller”. Medicinerna gör 
inte människorna lyckligare men de 
hjälper genom att höja ett sjukligt 
sänkt stämningsläge till en mer 
normal nivå. De verkar bland annat 
genom att signalsubstansen sero-
tonin hindras från att återupptas i 
nervcellerna och på så vis förstärks 
nervimpulser som vidarebefordras 
med hjälp av serotonin. Men forsk-
ningen pågår för att förstå verknings-
mekanismen ännu bättre. Eftersom 
receptorer för serotonin även finns 
i spottkörtlar och i magtarmkana-
len kan det uppträda biverkningar 
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i form av bland annat muntorrhet 
och illamående (speciellt i början 
av behandling, oftast övergående). 
Medicinerna kan även minska 
sexlusten. 

En annan form av antidepressiv 
behandling är läkemedel som höjer 
nivån av substansen noradrenalin 
och som fungerar på liknande 
sätt som serotonin. Vissa av dessa 
läkemedel har även en svag påver-
kan av signalsubstansen dopamin. 
Biverkningarna liknar de av SSRI, 
men till viss del kan de vara mindre 
påtagliga. 

En något äldre variant av läkemedel 
är så kallade tricykliska antidepres-
siva som påverkar både serotonin 
och noradrenalin. De äldre prepara-
ten används dock inte i första hand 
på grund av större risk för biverk-
ningar. 

TEXT HANNELORE MUSCH

EXEMPEL PÅ PREPARAT FÖR 
BEHANDLING AV DEPRESSION 

Selective serotonin re-uptake 
inhibitorer, SSRI, t. ex. Sertralin/ 
Zoloft, Citalopram, Fluoxetin 

Serotonin-noradrenalin 
re-uptake inhibitorer, 
SNRI, t. ex. Effexor/Venlafaxin, 
Cymbalta/Duloxetin 

Noradrenalin och Dopamin 
påverkan t. ex. Voxra/Bupropion 

Tricykliska antidepressiva 
t. ex. Saroten/Amytriptillin, 
Sensaval/Nortryptillin, 
Anafranil/Klomipramin 

Noradrenergt och specifikt 
serotonergt antidepressiva 
läkemedel, NaSSA, 
t. ex. Remeron/Mirtazapin 

Serotonin receptormodulator  
t. ex. Brintellix/Vortioxetin 

FRÅGOR OM LÄKEMEDEL

Experterna svarar
Fråga.  Hur behandlas Bipolär 
sjukdom?  

SVAR: Bipolär sjukdom behandlas fram-
för allt med läkemedel och utbildning. 
Psykologisk behandling och i vissa fall 
elbehandling (ECT) kan också hjälpa. 

Läkemedelsbehandlingen har som 
syfte att vara stämningsstabiliserande. 
Den ska motverka kraftiga svängningar 
i sinnesstämningen och minska risken 
att försämras i sjukdomen. Medicine-
ringen tas varje dag även under peri-
oder då man mår bra, ofta under hela 
livet för att förebygga nya perioder 
med depression (uttalad nedstämdhet) 
eller mani (onormal upprymdhet). 

Ett läkemedel som är välbeprövad är 
Litium. Litium är ett grundämne som 
tillhör gruppen alkalimetaller och 
upptäcktes redan under 1800 talet. 
Det påverkar reaktionerna mellan 
nervcellerna i hjärnan och verkar 
nedreglera en form av proteiner, så 
kallade G-proteiner som är överaktiva 
vid bipolär sjukdom. På så sätt stabili-
seras cellreaktionerna och nervceller 

skyddas mot onormala och skadliga 
förändringar. Den exakta verkningsmeka-
nismen är dock ännu inte känd. Behand-
lingen kontrolleras med regelbundna 
blodprover för att se att koncentrationen 
av läkemedel i blodet är lagom. Andra 
läkemedel som kan användas är bland 
annat epilepsiläkemedel Lamotrigin och 
Valproat eller antipsykotiska läkemedel 
som Quetiapin och Olanzapin. 

Under en manisk period kan det behö-
vas en kombination av rogivande och 
stämnings stabiliserande mediciner. Vid 
depression behövs medicin mot det. 
I vissa perioder kan även medicin mot 
sömnsvårigheter eller ångest vara nöd-
vändiga. Patientutbildning syftar på att ge 
kunskap om sjukdomen och vad som är 
viktig för att undvika försämring eller nya 
sjukdomsperioder. 

Psykologisk terapi fungerar när patienten 
har stabiliserats och ofta används kognitiv 
beteendeterapi (KBT). För att terapi ska 
fungera ska man inte ha skadlig bruk av 
alkohol eller droger. 

SKICKA GÄRNA IN FRÅGOR till oss om 
ni har funderingar kring läkemedel och 
behandling. Vi försöker svara i mån av 
plats och i första hand på frågor som 
kan intressera flera läsare.

Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är informationsapotekaren 
Sara Hed, informationsläkaren Hannelore Musch och informationsläkaren Björn 
Lundahl från Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att våra svar inte 
ersätter kontakt med vården eller rekommendationer från din läkare.

Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se  

mailto:fragaomlakemedel@regionsormland.se
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Hälsokrysset
Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss! 
Svaren hittar du i tidningen. 

1 Vad kan du göra för att må 
bättre om du är nedstämd?

1. Stanna inomhus
X. Rör på dig minst en halvtimme 

om dagen
2.  Håll dina känslor för dig själv

2 Hur stor procent av de barn 
och ungdomar som kommer 
till BUP söker på grund av 
ångest och depression? 

1.   30–40 procent 
X.  15–20 procent
2.  20–30 procent 

3 När kan du kontakta patient-
nämnden?

1.   När du vill lämna synpunkter 
på den vård du har fått

X.  När du vill boka ett vårdmöte 
2.  När du behöver rådgivning 

gällande medicinering

4 Hur många chatt-möten har 
startats i Vårdkontakt Direkt 
2022

1.   5 993 stycken
X.  12 600 stycken
2.  19 018 stycken

5 Vad kännetecknar bipolär 
sjukdom? 

1.   Ständig oro och tvångstankar
X.  Växling i stämningsläge 

mellan depression, mani 
och friska perioder

2. Ett tillstånd där gränsen mellan 
fantasi och verklighet suddas ut

6 Vad är ECT?

1.  En behandlingsform där 
epileptisk aktivitet i hjärnan fram-
kallas genom elektrisk stimulering

X. En naturmedicin som rekommen-
deras vid psykisk ohälsa

2. Ett tillstånd som drabbar personer 
med depression

7 Vad står KBT för?

1.  Kognitiv beteendeterapi 
X. Krisbearbetningsterapi 
2. Kognitiv beroendeterapi

8 Hur många personer 
i Sörmland begår i snitt 
självmord varje vecka

1.  5 st
X. 2 st
2.  1 st

MIN RÄTTA RAD
Fyll i de rätta svaren och skicka in hela 
talongen senast den 19 december till: 

Min hälsa, Region Sörmland 
611 88 Nyköping

Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”.

Du kan även välja att mejla. Skicka 
då ditt svar och dina uppgifter till: 
kommunikationsstaben@
regionsormland.se

Mina uppgifter:
NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

TELEFONNUMMER:

VINNARE HÄLSOKRYSSET 1/2022
Wanja Hemström, Vagnhärad  Lars Andersson, Katrineholm  Gerd 
Abrahamsson, Trosa Birgit Svensson, Stigtomta  Ulla Eriksson, Skogstorp
Vinnarna får varsitt presentkort på böcker.

Rätt svar 1/2022: 2,  X,  2,  X, X,  1,  X,  2
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