
Svårt för unga att få 
hjälp vid psykisk ohälsa 
Ungdomar upplever att de av olika anledningar exkluderas från 
vård och det finns stora brister vad gäller en sammanhängande 
vårdkedja. Stor okunskap råder bland unga om vart man kan få 
professionell hjälp. 
 

I ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad och NSPH ”Växa och må 
bra” undersöks ungdomars upplevelse av psykisk ohälsa och deras upplevelser och 
erfarenheter av att söka hjälp och stöd. Projektet genomförs av Katrin Häggström 
Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil, samt handleda-
re Petra Svedberg, professor i Omvårdnad, Maria Nyholm, docent i Folkhälsove-
tenskap och Jens Nygren, professor i Hälsoinnovation.

Oroande trend att ohälsan ökar
Psykisk ohälsa hos ungdomar visar en ökande 
trend, både i Sverige och globalt. Cirka 20% 
av alla ungdomar uppger att de regelbundet 
upplever oro/ångest, nedstämdhet och stressrela-
terade symptom men endast en bråkdel av dessa 
ungdomar söker professionellt stöd för psykisk 
ohälsa. Idag saknas kunskap och förståelse för 
hur ungdomarnas själva upplever möjligheten 
till hjälp och stöd från professionella vid psykisk 
ohälsa. 

Projektet syftar därmed till att öka kunskapen 
om ungdomars erfarenheter av att söka och 
erhålla professionellt stöd vid psykisk ohälsa. 
Denna kunskap ska sedan användas för att stöd-
ja utformandet av hälsofrämjande interventioner 
och funktionella stödstrukturer som är anpassade 
efter ungdomarnas behov och preferenser.

Metoden fångar ungas upplevelse
Projektet använder en kvalitativ metod, sk Groun-
ded Theory (GT) som syftar till att fånga människ-
ors egna upplevelser av sin verklighet. Rekryte-
ring av ungdomar görs via Ungdomsmottagning 

och via Svenska Kyrkans Samtalsmottagning för 
Unga i sydvästra Sverige. Hittills har 8 stycken 
intervjuer gjorts med ungdomar i åldrarna 17-23 
och fler intervjuer kommer att ske med ungdomar 
under våren 2018.

Preliminära resultat tyder på exkludering
Preliminära resultat tyder på att ungdomarna 
ägnar avsevärd tid och kraft åt att själva försöka 
hantera sina upplevda svårigheter. Själva punk-
ten för att aktivt söka professionell hjälp går i 
princip alltid genom någon närståendes inrådan, 
hjälp och inflytande. 

Det finns en utbredd osäkerhet om vad psykisk 
hälsa och ohälsa är, vilket försvårar, förhindrar 
och fördröjer att man söker hjälp. Det finns också 
en stor okunnighet om existerande stödmiljöer, 
dvs. vart man som ungdom kan/ska/bör vända 
sig för att få hjälp med psykisk ohälsa. Ungdo-
mar upplever att de av olika anledningar exklu-
deras från vård och det finns stora brister vad 
gäller en sammanhängande vårdkedja. Stigma 
uttrycks inte som något stort bekymmer. 

Denna sammanfattning är baserad på preliminära resultat. Studien avslutas i juli 2018.  
Beställ rapporten om ungdomars hjälpsökande beteende vid psykisk ohälsa: karin.engberg@nsph.se


