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Rutin psykisk ohälsa 
 
Begreppet psykisk ohälsa används i vissa sammanhang för psykiska symptom som 
visserligen kan vara mer eller mindre plågsamma för symtombäraren, men ändå inte så 
uttalade att de kan klassificeras som psykisk sjukdom. Några vanliga exempel är oro, 
nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter. Ofta används psykisk ohälsa också som ett 
vidare samlingsbegrepp som inrymmer såväl psykisk sjukdom som psykisk 
funktionsnedsättning samt sådana besvär som ovan. Psykisk ohälsa är den enskilt 
största orsaken till ohälsa i vårt samhälle.  
 
Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Social gemenskap, 
känsla av delaktighet och meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor är några 
faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa. Att känna sig socialt delaktig är 
en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Det i sin tur gör att vi känner 
meningsfullhet. Att känna sig behövd och ha möjligheten att kunna påverka är 
grundläggande för en god hälsa. Fysisk aktivitet och utevistelse förbättrar 
sömnkvaliteten och främjar den mentala och sociala hälsan. 
 
Psykisk ohälsa hos äldre  
Psykisk ohälsa hos personer kan debutera under åldrandet, men kan också ha börjat 
tidigare i livet och inneburit en långvarig funktionsnedsättning. Åldrandet i sig innebär 
en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste 
psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Åldrandet innebär en tid som ger utrymme 
för reflektion kring det levda livet. Äldre personer med psykisk ohälsa kan ha upplevt 
svårigheter tidigare i livet, som de inte har bearbetat. Åldrandet kan vara en utlösande 
faktor som gör att de inte orkar förtränga händelsen längre. Andelen äldre personer 
med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett 
folkhälsoproblem. 
 
Depression och ångest 
Symtomen vid depression skiljer sig mellan yngre och äldre. Det är vanligt att äldre 
personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska symtom. Det finns även 
samband mellan depression och demenssjukdom. Orsakerna bakom depressioner hos 
äldre personer är både biologiska och psykosociala. De biologiska orsakerna är kopplade 
till åldrandet och förändringar i hjärnan. De psykosociala orsakerna handlar om att äldre 
personer av naturliga skäl blir utsatta för olika stressande faktorer som förlust av 
partner, försvagad kropp, svåra sjukdomar, social identitet och existentiell ångest. 
 
Ångest är ofta både vanligt och långvarigt och förekommer många gånger tillsammans 
med depression hos äldre, oftast som en del av ett depressionssyndrom. Ångest är 
också vanligt vid en begynnande demenssjukdom. 
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Psykotiska tillstånd 
Psykotiska tillstånd kännetecknas av förekomsten av vanföreställningar, vantolkningar 
och hallucinationer. Det vanligaste psykotiska tillståndet hos äldre personer är 
paranoida vanföreställningar.  
 
Ansvar 
Ansvarig sjuksköterska ska uppmärksamma psykisk ohälsa hos patienter. 
Ansvarig chef ska informeras. Vårdgivaren ska ha ett systematiskt arbetssätt för att 
identifiera och förebygga psykisk ohälsa hos individer. 
 
Relaterade dokument 
http://ki.se/nasp/start – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av 
psykisk ohälsa  
http://spes.se/ – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd 
De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd – Socialstyrelsen 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och 
ledning – Socialstyrelsen 
Psykisk hälsa, vägledning 1177.se 
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