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Förskrivningen av läkemedel till barn för psykiska besvär har ökat kraftigt under 2000-talet, vilket har 

väckt debatt och oro. Dessa tongångar nyanseras av en ökad benägenhet att söka vård för psykiska 

besvär och kanske även ökad psykisk ohälsa. Inom BUP har vi behövt lära oss att hantera läkemedel 

och ställa om till en vård som använder läkemedel på ett klokt sätt. 

Depressioner dominerar 
Psykiska störningar är vanliga och 10–20 procent av barn och unga har en besvärande psykisk 

diagnos som tydligt påverkar deras vardag. De dominerar nu sjukdomspanoramat både när det gäller 

död och funktionsnedsättning. Depressioner dominerar stort som orsak till funktionsnedsättning 

bland 10–19-åringar även i resten av världen och än mer hos ungdomar i västvärlden. 

BUP bedriver ingen lyxvård 

Självmord är oftast förknippat med depression och orsakade 2016 ungefär en tredjedel av samtliga 

dödsfall bland 15–19-åringar i Sverige. Data tyder på att depression har ökat till åtminstone fem 

procent av tonåringar medan ungefär sju procent av barnen – ganska oförändrat – lider av adhd.  

Ångestsyndrom är vanligast. Dessa data indikerar att vi är långt ifrån att bedriva lyxvård inom BUP. 

Drygt åtta procent av de halländska skolbarnen har besökt BUP under senaste året.  

 
Stor nytta vid flera diagnoser 
Vi har en ständigt förbättrad och mer omfattande forskning att luta oss mot för att värdera nytta och 

risk vid läkemedelsbehandling. Centralstimulantia ger en stor förbättring av symtom vid adhd. 

Långtidsuppföljningar visar att medicineringen skyddar unga med adhd från skolmisslyckanden, 

olyckor, drogmissbruk, självskadebeteende och depressioner. Vid ångestsyndrom ger de 

antidepressiva läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) en stor 

förbättring medan resultaten vid depression har varit motstridiga. Välgjorda studier, där man gett 

läkemedel på ett korrekt sätt vid depression, visar dock på tydlig effekt.  

    Psykossjukdom och mani är ovanligt och där finns ett otvetydigt stöd för nyttan av neuroleptika. 

Neuroleptika har även bra stöd vid beteendeproblem i samband med autism eller intellektuell 

funktionsnedsättning, men användning vid mindre allvarliga besvär är en stor källa till oro med tanke 

på riskerna.  

 

 

 



 
 

Riskerna med läkemedel 

Neuroleptika gav förut motoriska och psykiska biverkningar, som kraftigt begränsade användningen. 

Nyare neuroleptika är mycket lättare att använda men riskerar allvarlig viktökning och metabola 

störningar och på lite sikt diabetes. Centralstimulantia har som regel färre biverkningar och de visar 

sig tidigt och tydligt. Nedsatt aptit och viktminskning är vanligast men en del tonåringar känner sig 

också obehagliga till mods. 

    SSRI har oftast lindriga biverkningar men sömnstörning, rastlöshet eller apati kan vara lömskt och 

svårt att skilja från sjukdomsbesvären. Heta diskussioner har berört risken för självmord med SSRI vid 

behandling av depression. De ger en aktivering som vid depression hos cirka en procent av 

patienterna medför ökad risk att skada sig. SSRI är därmed en betydligt svårare behandling att 

övervaka parallellt med att effekten inte är lika omedelbar och tydlig som vid centralstimulantia.  

 

Anpassa vardag och skolgång 

Vård inom BUP ställer särskilt stora krav på att både ställa korrekta diagnoser och värdera 

funktionsnivå och belastningar i livet samt utgå ifrån patientens och föräldrarnas önskningar och mål. 

Kunskapsområdet är mycket brett och enkla algoritmer som beslutsstöd är sällan helt tillämpliga. 

Första steget i behandlingen är nästan alltid grundläggande insatser för att minska stress, anpassa 

vardagen och skolgången samt bemästra symptom. Om detta inte räcker och besvären fortsatt är 

måttliga eller svåra finns det oftast skäl att överväga läkemedel.  

 

En utmaning att balansera nytta och risk 

Utmaningen vid läkemedelsbehandling är oftast inte indikationen eller insättningen utan utvärdering 

och att hamna rätt i balansen mellan nytta och risk samt göra en plan för avslutning eller 

underhållsbehandling. Antalet behandlingar med läkemedel har på ganska få år minst tiofaldigats. 

Utvärdering vilar på att noga värdera nytta och biverkningar. BUP Halland ligger bland de högsta 

regionerna i landet när det gäller adhd-läkemedel och drygt fem procent av 10–14-åringar 

medicinerar  hos oss med centralstimulantia. 

 

Köerna har kapats – fler får vård 

Vi har via effektiv och säker bedömning kunnat kapa vårdköerna för adhd och därmed ge fler barn 

och ungdomar vård och då även med läkemedel. Uppföljning följer tydliga rutiner men är utan 

omsvep en mycket stor arbetsbelastning för sjuksköterskor och läkare inom BUP Halland. På liknande 

sätt har vi rutiner för uppföljning av annan läkemedelsbehandling.  Kunskapsunderlaget pekar tydligt 

mot att sådan behandling hjälper våra barn och ungdomar som brottas med psykiska besvär och ger 

dem en bättre chans i livet.  Vi är både glada och stolta att kunna erbjuda denna vård till många unga 

i Halland.  
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