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Förord 
För att kunna utveckla och förbättra samhällets insatser för att motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga behöver vi kunskap om förekomst och utbredning. För att dimensionera och 

rikta insatserna rätt behöver vi känna till hur vanligt det är med olika typer av psykisk ohälsa i 

olika åldrar och bland flickor och pojkar. Vi skulle också helst behöva veta hur utvecklingen 

kommer att se ut de närmaste åren men det är självklart omöjligt att förutsäga. Däremot kan 

kunskap om utvecklingen under de senaste åren ge oss visst underlag för att göra rimliga 

prognoser. 

I projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga, SKL, har vi försökt att hitta data som 

underlag för vårt utvecklingsarbete och i samband med detta fått vetskap om att Östergötland 

liksom Stockholm har samlat hälsodata sedan många år. FoU-enheten för Närsjukvården har 

på uppdrag av Psynk genomfört en epidemiologisk kartläggning avseende diagnosregistrering 

av barn och ungas psykiska ohälsa i Östergötland. Rapporten innehåller även motsvarande 

data för Stockholms läns landsting, framtaget av forskare vid Institutionen för 

folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. 

De data som tagits fram i Östergötland och Stockholm är ett viktigt komplement till de 

rapporter som tagits fram av Socialstyrelsen utifrån Patientregistrets data. Vi vill framföra vårt 

stora tack till Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson och Christina Dalman för detta viktiga 

bidrag till bättre diskussionsunderlag kring hur psykisk ohälsa hos barn och unga ser ut och 

utvecklas i Sverige. Från Psynk har Tomas Bokström ansvarat för samordning och viss 

bearbetning av rapporten. Jag har kommenterat data som presenteras och försöker också i 

diskussionsavsnittet koppla dessa till några vidare reflektioner för området. Om vi ska ha en 

chans att utveckla våra verksamheter i takt med en samhällsutveckling som tycks gå snabbare 

än någonsin måste vi vara duktiga på att utnyttja de data som samlas i våra administrativa 

system. Den här rapporten hoppas vi är en pusselbit till ökad förståelse och mer välgrundade 

beslut.   

 

Stockholm januari 2015, 

 

Ing-Marie Wieselgren 

Psykiatrisamordnare 

Avdelningen för vård och omsorg 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Sammanfattning 
Denna rapport visar att andelen barn och unga med en psykiatrisk diagnos har ökat kraftigt 

under perioden 2008-2012, från strax under 4 procent till 7,8 procent i Östergötland och från 

ca 7 procent till 13,2 procent i Stockholm. I absoluta tal innebär det att 9 213 barn och unga i 

åldern 0-24 år i Östergötland hade en psykiatrisk diagnos 2012 och att motsvarande antal i 

Stockholm var 85 747 personer.  

Det finns köns- och åldersskillnader i hur antalet diagnoser är fördelade. Det är mest ovanligt 

med diagnos i åldern 0-5 år, medan störst andel med diagnos är bland flickor i åldern 18-24 

år: 14 procent i Östergötland och över 20 procent i Stockholm.  

Också inflödet av nyregistreringar har ökat för varje år fram till 2011 för alla diagnoser utom 

ätstörning i Östergötland och fram till 2012 för samtliga diagnoser i Stockholm. 

Rapporten baseras på epidemiologiska data från Region Östergötland och Stockholms läns 

landsting vad gäller diagnosregistreringar i primärvård och psykiatri för psykisk ohälsa hos 

barn och unga 0-24 år. Syftet är att beskriva hur förekomsten av psykisk ohälsa, i termer av 

diagnosregistreringar, ser ut och har förändrats under en femårsperiod 2008-2012. Följande 

data presenteras i rapporten:  

- Femårsförekomst för varje år; andelen i åldern 0-24 år som under en femårsperiod 

(2003-2008, 2004-2009, …, 2008-2012) någon gång fått en psykiatrisk diagnos 

(ICD10 F00-F99) i primärvård eller vid psykiatrisk klinik. Redovisning sker uppbrutet 

på åldersindelning, 0-5, 6-12, 13-17 och 18-24 år. 

- Andelen nyregistreringar som har skett respektive år 2008-2012; alltså andelen som 

inte tidigare under femårsperioden haft en diagnos men som fått det under ett givet år. 

Redovisning sker uppbrutet på åldersindelning, 0-5, 6-12, 13-17 och 18-24 år. 

- Ovanstående uppdelat på de specifika tillstånden depression, stress, ätstörning, autism 

och Aspergers syndrom, ADHD samt beteendestörning. 

- För Östergötlands del rapporteras även andelen registreringar som skett i den 

specialiserade vården. 

 

För en detaljerad beskrivning, se metodavsnittet. 

Orsakerna till ökningen av diagnoser kan vara flera: 

- ökad psykiatrisk sjuklighet bland unga 

- en tidigare underdiagnostisering 

- yrkesgrupper som tidigare inte satt diagnos har fått nya direktiv och sätter i högre grad 

diagnos 

- fler unga hänvisas vidare från primärvården till psykiatrin där man av tradition sätter 

diagnos 

- ökade krav från skolan och föräldrar på grund av att diagnos krävs för att vissa 

stödåtgärder i undervisningen ska sättas in 

- förbättrade rutiner för diagnosregistrering 
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- förändringar i populationen 

Resultaten stämmer väl in på den bild som fås från BUP-kliniker över hela landet om en stor 

ökning av efterfrågan på hjälp från barn och familjer. 

Tabell 1 nedan ger en översikt över femårsförekomst och nytillkomna diagnoser under 2012 i 

Östergötland och Stockholm för respektive diagnos som ingår i studien, för dessa tillsammans 

samt för hela F-kapitlet. Av tabellen framgår att samtliga diagnoser är vanligare i Stockholm 

men att skillnaderna är särskilt stora för (fallande ordning) 1) AST 2) hela F-kapitlet 3) 

Ätstörningar och 4) ADHD. Om man däremot lägger ihop alla specifika diagnoser är 

skillnaderna inte lika stora. 

 

Tabell 1: Personer under 25 år med diagnos avseende psykisk ohälsa registrerad i primärvård eller psykiatri någon 

gång under 5 år före 2012 (procent) 

Diagnos Mått Östergötland 

Alla  Pojkar  Flickor 

Stockholms län 

Alla  Pojkar Flickor 

Depression 

  

femårsförekomst 1,4 0,9 2,0 1,8 1,1 2,5 

incidens 0,6 0,4 0,8 1,0 0,7 1,4  

Stress femårsförekomst 2,5 1,9 3,1 3,5 2,3 4,7  

incidens 1,2 0,8 1,55 2,0 1,4 2,6 

Ätstörning femårsförekomst 0,3 0,04 0,65 0,5 0,08 0,9 

incidens 0,1 0,01 0,2  0,25 0,02 0,5 

Autism & Aspergers 

syndrom 

femårsförekomst 0,5 0,7 0,3 1,1 1,45 0,65 

incidens 0,2 0,25 0,15 0,8 1,1 0,5 

ADHD femårsförekomst 1,3 1,7 0,9 2,1 2,7 1,4 

incidens 0,7 0,95 0,45 1,6 2,2 1,1 

Beteendestörning femårsförekomst 2,0 2,4 1,6 2,1 2,7 1,5 

incidens 0,65 0,7 0,6 1,0 1,35 0,65 

Alla specifika 

diagnoser1 

femårsförekomst 1,33 1,27 1,43 1,85 1,72 1,94 

incidens 0,58 0,52 0,63 1,11 1,13 1,13 

Alla diagnoser i 

kapitel F 

femårsförekomst 7,8 7,8 7,8 13,2 13,9 12,5 

incidens 2,7 2,7 2,7 8,5 9,3 7,8 

 1depression, stress, ätstörning, autism & Aspergers syndrom, ADHD, beteendestörning 

 

Resultaten för Östergötlands län i korthet 

 Förekomsten år 2012 av psykisk ohälsa är störst bland flickor i åldern 18-24 år med 14 

procent. Motsvarande siffra för pojkar är 9,1 procent. 
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 Nästan 8 procent av alla i åldern 0-24 år har en registrerad diagnos avseende psykisk 

ohälsa, vilket är en fördubbling senaste femårsperioden. Förekomsten är densamma 

för både pojkar och flickor totalt i åldersgruppen, men på en mer detaljerad nivå finns 

skillnader. 

 Bland pojkar är, i storleksordning, Beteendestörning, Stress och ADHD mest 

förkommande och bland flickor Stress, Depression och Beteendestörning. 

 Nytillkomna per år ökade för alla de kartlagda grupperna fram till 2011, utom för 

Ätstörning. Mellan 2011 och 2012 stabiliserades nyinsjuknandet medan ADHD ökade 

markant. 

 Andelen personer med diagnos registrerad i psykiatri har i princip fördubblats, från 30 

procent till 60 procent under en femårsperiod sett till F-kapitlet som helhet (n ~ 4 700 

år 2008 och n ~ 9 200 år 2012). 

 Autism och Asperger, ADHD och till viss del även Ätstörning har sedan tidigare till 

stor del registrerats i psykiatrin, medan Depression, Stress och Beteendestörning står 

för den markanta ökningen. 

 Depression, Stress, Ätstörning, Autism och Asperger samt ADHD visar samma 

mönster, nämligen att personer i yngre åldrar registreras i högre grad i psykiatrin än de 

i åldern 18-24 år. För Beteendestörning är mönstret annorlunda, där registreras de som 

är under 13 år i högre grad i primärvård, i synnerhet pojkar. 

 Femårsförekomsten och nyinsjuknandet kryper ner i åldrarna för flertalet av de 

undersökta diagnosgrupperna. 

Resultaten för Stockholms län i korthet 

 Förekomsten år 2012 av psykisk ohälsa är störst bland flickor i åldern 18-24 år där 

över 20 procent har en diagnos. Motsvarande siffra för pojkar är 15 procent. 

 Av alla i åldern 0-24 år har 13,2 procent en registrerad diagnos avseende psykisk 

ohälsa, vilket är en fördubbling senaste femårsperioden. Förekomsten är densamma 

för både pojkar och flickor totalt i åldersgruppen, men på en mer detaljerad nivå visar 

sig skillnader. En del av ökningen kan bero på att logopeder under perioden börjat 

registrera diagnoser. Bremberg och Dalman1 uppskattar att ca 10 procent av barn och 

unga har ett psykiatriskt tillstånd. 

 Bland pojkar är, i storleksordning, ADHD, Beteendestörning och Stress mest 

förkommande och bland flickor Stress, Depression och Beteendestörning. 

 Nytillkomna per år ökade för alla de kartlagda grupperna. 

 Femårsförekomsten och nyinsjuknandet kryper ner i åldrarna för flertalet av de 

undersökta diagnosgrupperna. 

 

 

 

  

                                                 
1 Bremberg och Dalman; Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska 

tillstånd – en kunskapsöversikt; Stockholm: Forte, 2015, s.38 
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Bakgrund 
Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar enligt många beskrivningar. Det vetenskapliga 

underlaget för en ökad psykisk ohälsa är osäkert men flera rapporter pekar på att så troligen är 

fallet. Folkhälsorapporten 20092 från Socialstyrelsen beskriver tecken på en minst fördubbling 

av förekomst av psykiska besvär mellan 1990 och 2000 grundat på olika enkäter.  Den 

litteraturöversikt som Kungliga Vetenskapsakademien gjorde 20103 visar på att det troligen 

finns en viss ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.  

SCB:s undersökning av barns levnadsförhållanden, Barn-ULF4, med data från 2008-2012 

visar ingen betydande ökning av rapporterade psykiska besvär under dessa år. 

Det finns inte de säkra vetenskapliga studier av förekomst av psykisk ohälsa som skulle vara 

önskvärt. I en kunskapsöversikt från 2015 har Bremberg och Dalman5 gjort en 

sammanställning av svenska populationsstudier som visar att cirka 10 procent av svenska barn 

och unga vid ett givet tillfälle har något psykiatriskt tillstånd. ADHD är vanligast följt av 

depression och sedan autismspektrumstörningar. 

Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland unga6, med data från 2011, visar att i 

åldersgruppen 18 till 24 år hade 7 procent av männen i befolkningen någon form av kontakt 

med psykiatrisk öppen- eller slutenvård, eller använde psykofarmaka. Motsvarande siffror för 

kvinnor var 10 procent.  Från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, liksom från andra 

verksamheter som möter barn och unga beskrivs en ökad efterfrågan på insatser för psykisk ohälsa 

och särskilt på utredningar kring ADHD. 

På nationell nivå, i Socialstyrelsens data från Patientregistret, finns enbart läkarbesök i den 

specialiserade öppenvården registrerade. Besök i primärvård eller besök hos annan 

personalkategori än läkare i den specialiserade öppenvården finns inte i Patientregistret. Det 

innebär att en inte obetydlig andel av de patientkontakter som sker i landstingen inte syns i 

den nationella statistiken. Genom att använda den goda tillgång på data som på vissa håll 

finns regionalt, kan en bättre bild fås av hur utvecklingen sett ut över tid kring diagnoser och 

besök kopplat till psykisk ohälsa hos barn och unga. Detta är bakgrunden till att projektet 

Psynk – psykisk hälsa barn och unga vid Sveriges Kommuner och Landsting har bett FoU-

enheten för Närsjukvården i Region Östergötland och Institutionen för folkhälsovetenskap vid 

Karolinska institutet, att ta fram föreliggande rapport. Även om många frågor återstår att 

besvara ges här en bild av psykisk ohälsa hos barn och unga baserad på data som sannolikt är 

representativ för landet som helhet. 

 

 

 

                                                 
2 Socialstyrelsen; Folkhälsorapport 2009 
3 Kungliga Vetenskapsakademien, KVA (2010) 
4 SCB 2008-2012; www.scb.se 
5 Bremberg och Dalman 
6 Socialstyrelsen 2013: Psykisk ohälsa bland barn och unga - Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa vård 

och omsorg 2013 
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Syfte 
Syftet är att med hjälp av den diagnosregistrering avseende psykiatriska tillstånd som finns i 

de lokala hälsoregistren beskriva utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga i 

Region Östergötland respektive Stockholms läns landsting. 

 

Metod 
Denna epidemiologiska kartläggning av barn och ungas psykiska ohälsa är baserad på 

diagnosregistrering vid kontakt med primärvård och psykiatri och är därmed en direkt 

spegling av vad som har journalförts. Ur Region Östergötlands administrativa datasystem, 

Vårddatalagret, togs information om diagnos ut för fem kalenderår (åren 2008-2012) för att 

beskriva förekomst av utvalda psykiatriska tillstånd (Tabell 2) i termer av femårsförekomst 

och kalenderårets nytillkomna (Figur 1). Valet av femårsförekomst gjordes dels för att vissa 

diagnoser inte ställs årligen och dels för att få ett stabilare datamaterial. Ur Stockholms läns 

landstings datasystem VAL gjordes motsvarande uttag av diagnosdata. I Stockholms data 

ingår förutom primärvård och psykiatri även alla kliniker som rapporterat psykiatriska 

diagnoser. 

 

 Tabell 2: Utvalda psykiatriska tillstånd och ICD-10 kod.  

Benämning ICD-10 kod 

Kapitel F  F00-F99 

Depression F32, F33 

Stress F40-F48 

Ätstörning F50 

Autism och Asperger F84 

ADHD F90 

Beteendestörning F91-F98 

 

För varje femårsperiod beräknades även den procentuella delen av patienter som blivit 

diagnossatta inom psykiatri av de totalt diagnossatta inom såväl psykiatri som primärvård. 

Samtliga beräkningar utfördes separat för flickor och pojkar och för åldersgrupperna 0-5, 6-

12, 13-17 och 18-24 år. Observera att skalorna i figurerna kan variera beroende på innehållet i 

respektive figur. 
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Figur 1. Schematisk beskrivning av datauttag för utvalda registrerade diagnosers femårsförekomst bland barn och 

unga under 25 år samt kalenderårets nytillkomna ur samma population. Grått vertikalt streck representerar 

kalenderåret. 
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Resultat 
Resultatet redovisas i form av tre figurer per sjukdom/sjukdomsgrupp för Region 

Östergötland (a-c) och två för Stockholms läns landsting (aa-bb). Den första (a) visar 

förekomst per femårsperiod, den andra (b) nytillkomna per år och den tredje (c) diagnoser 

registrerade vid psykiatrisk klinik. Först redovisas hela F-kapitlet och därefter följer 

depression, stress, ätstörning, autism och Aspbergers syndrom, ADHD och beteendestörning. 

 

 

 

Figur 1a. Personer under 25 år med diagnos psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar registrerad i 

primärvård eller psykiatri i Östergötland någon gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F00-F99.  

 

Femårsförekomsten i Region Östergötland (figur 1a) visar att år 2012 hade 7,8 procent 

(n=9213) av personer i åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos och det är vanligast i åldern 

18-24 år med drygt 11 procent följt av personer i åldern 13-17 år med 8,8 procent. Det finns 

en skillnad mellan könen, exempelvis har 14 procent av flickorna i åldern 18-24 år någon 

gång fått en diagnos, motsvarande siffra för pojkar var 9,1 procent. När det gäller förändring 

över tid syns en ökning för alla åldrar utom för de yngsta, 0-5 år. Störst är ökningen i åldern 

13-17 år där den är sex gånger så hög år 2012 jämfört med 2008, 8,8 procent år 2012 och 1,4 

procent år 2008. 
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Figur 1aa. Personer under 25 år med diagnos psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar registrerad i 

Stockholms län någon gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F00-F99.  

 

I Stockholms län hade 13,2 procent (n=85 747) av personer i åldern 0-24 år fått en psykiatrisk 

diagnos de senaste fem åren. Motsvarande andel uppdelat på kön är 13,9 procent för pojkar 

och 12,5 procent för flickor. En högre andel pojkar får diagnos i åldern 0-17 år medan klart 

högre andel flickor får en diagnos i ålder 18-24 år. Detta mönster syns även i Östergötlands 

statistik. År 2011 började ett stort antal logopeder registrera diagnoser i Stockholms läns 

vårdsystem – VAL. Det resulterade i kraftiga ökningar bland barn i åldrarna 0-17 år, speciellt 

i den allra yngsta åldersgruppen 0-5 år.  

 

Kommentar: 

I Östergötland hade nästan 8 procent av barn och unga 0-24 år fått en diagnos under den 

senaste femårsperioden och nästan 14 procent i Stockholm. Det innebär att det år 2012 var 

omkring en tiondel av alla barn och unga som fått en diagnos ställd i primärvård eller 

specialistpsykiatri.  

Kan detta vara rimliga siffror? Det finns inga nationella data som är helt jämförbara men 

tidigare populationsstudier som redovisas i Bremberg och Dalmans kunskapssammanställning 

anger siffror runt 10 procent. En annan jämförelse kan göras med data från Socialstyrelsens 

rapport som visade att det 2011 nästan var 5 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna 

18-24 år som fått en psykiatrisk diagnos vid läkarbesök inom specialistvården (PAR) och 9 

procent av flickorna och 6 procent av pojkarna som tagit ut psykofarmaka 
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(läkemedelsregistret). Sammantaget var det 2011 drygt 10 procent av flickorna och drygt 7 

procent av pojkarna som fått vård i öppen eller sluten specialistsjukvård eller som fått 

psykofarmaka.  

I data från Östergötland och Stockholm var det 12 respektive 20 procent av flickorna och 8 

respektive 14 procent av pojkarna 18-24 år som 2011 under senaste femårsperioden fått en 

psykiatrisk diagnos. Det är rimligt att anta att dessa siffror bör vara något högre eftersom vi 

här ser på diagnos under fem år och Socialstyrelsen endast under ett år. Storleksordningen och 

mönstret av skillnader mellan pojkar och flickor och mellan olika åldersgrupper som vi ser i 

våra data överensstämmer med det som beskrivs i Socialstyrelsens rapport.  

Siffrorna från både Östergötland och Stockholm bekräftar att det för varje år skett en tydlig 

ökning i andelen barn och unga som har en psykiatrisk diagnos registrerad någon gång under 

senaste femårsperioden.  

Stockholmssiffrorna är högre i alla åldrar än siffrorna från Östergötland. I tidigare rapporter 

finns beskrivet en högre förekomst av psykiatriska besvär i storstad jämfört med mindre orter. 

Andelen utlandsfödda barn är större i Stockholm än Östergötland och de har en högre 

förekomst av psykiatriska diagnoser enligt Socialstyrelsens rapport. 

 

 

Figur 1b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar i 

primärvård eller psykiatri i Östergötland det angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. 

Procent. ICD-10 F00-F99.   

 

I Östergötland uppgår andelen nytillkomna till totalt 2,7 procent år 2012 (n= 3 213), vilket är 

en liten ökning jämfört med år 2011. Högst antal registrerade diagnoser ses i åldern 13-17 år, 
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4 procent år 2012. Nytillkomna är jämt fördelade mellan könen men fler pojkar har fått en 

diagnos registrerad i yngre åldrar jämfört med flickor.  

 

 

 

Figur 1bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 

i primärvård eller psykiatri i Stockholm det angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. 

Procent. ICD-10 F00-F99.   

 

I Stockholms län var det 8,5 procent (n=55 388) av personerna i åldrarna 0-24 år som fick en 

psykiatrisk diagnos för första gången under 2012. Åldersgruppen 13-17 år är den grupp där 

högst andel får en första diagnos. Ökningen består dels av att fler barn och unga behandlas för 

psykisk ohälsa och dels att andel besök utan diagnosregistrering minskar, exempelvis hos 

logopeder. 

 

Kommentar: 

Antalet barn och unga som får en psykiatrisk diagnos för första gången har ökat både i 

Östergötland och i Stockholm med en fördubbling av andelen barn som får en diagnos från 

2008 till 2012. I gruppen 13-17 år finns den största andelen som får en första diagnos. Pojkar 

får sin diagnos i yngre åldrar än flickor. Andelen pojkar som får en första diagnos är högre än 

för flickor för hela gruppen i Stockholm medan det är lika mellan könen i totala andelen i 

Östergötland. 
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Att antalet barn och unga som får en psykiatrisk diagnos ökar kan vara ett tecken på ökad 

psykisk ohälsa bland barn och unga men skulle också kunna bero på ökad benägenhet att söka 

hjälp eller att insatserna kommer in i ett tidigare skede och att tillgängligheten till utredningar 

ökat. Det kan också bero på att diagnoser som tidigare ställdes hos vuxna nu uppmärksammas 

redan i tonåren. 

Att Stockholm har nästan tre gånger så hög andel barn som får en diagnos för första gången 

under 2012 jämfört med Östergötland kan bero på olikheter i sättet att registrera diagnoser i 

de olika vårddatasystemen men också på olikheter i tillgång till utredning och behandling eller 

i efterfrågan. Skillnader i efterfrågan kan bero på ökad förekomst av psykiatriska problem hos 

barnen eller på organisatoriska faktorer såsom olikheter i krav på intyg med diagnoser för 

exempelvis extra stöd i skolan.  

 

 

Figur 1c. Personer under 25 år med diagnos psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar registrerad i 

psykiatri uttryckt som procent av diagnoser registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en 

femårsperiod. ICD-10 F00-F99.   

 

Figuren visar att personer i Östergötland i åldern 13-17 år har den högsta andelen diagnoser 

registrerade vid psykiatrisk klinik, 85 procent åren 2007-2011. Färre än 10 procent av barn 

under 6 år får diagnos vid psykiatrisk klinik.  

 

Kommentar: 

Det är intressant att se hur stor andel av barnen med psykiatriska tillstånd som behandlas i 

psykiatrisk specialistvård jämfört med andelen som behandlas i primärvården. Här har vi dock 
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bara data för Östergötland. För alla åldrar är det en tydlig utveckling mot att en allt större 

andel av barn och unga får diagnoserna registrerade vid psykiatrisk klinik. Även för de i yngre 

åldrar där andelen som kommer till psykiatrin är låg syns en ökning. Detta stämmer väl med 

de beskrivningar som kommer från BUP-kliniker i landet om att de har upplevt en kraftig 

ökning av barn i alla åldrar som söker vård. 

 

Depression 

 

 

Figur 2a. Personer under 25 år med diagnos depression registrerad i primärvård eller psykiatri i Östergötland någon 

gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10 F32, F33. 

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 1,4 procent (n=1 616) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos. Det är vanligast i åldern 18-24 år både bland pojkar 

och bland flickor och är drygt tre gånger vanligare än bland personer i åldern 13-17 år. År 

2012 var det drygt dubbelt så vanligt bland flickor i åldern 13 år och uppåt att någon gång ha 

fått en diagnos jämfört med pojkar. Totalt har femårsförekomsten ökat med drygt 60 procent 

under 2008-2012.  

 

 



 

Barn och ungas psykiska ohälsa   15 

 

 

Figur 2aa. Personer under 25 år med diagnos depression registrerad i Stockholms län någon gång under 5 år före det 

angivna året. Procent. ICD-10: F32, F33. 

 

Femårsförekomsten av depressionsdiagnos i Stockholms län år 2012 för personer 0-24 var 

något högre än i Östergötland, 1,8 procent (n=11 771) jämfört med 1,4 procent. Ser man på 

förskrivning av antidepressiva läkemedel år 2012 så var den ungefär lika hög i båda länen för 

åldrarna 0-24 år. I Östergötland förskrevs antidepressiva till 1,9 procent av personer 0-24 år, 

motsvarande procent för Stockholms län var 1,8 procent. Antidepressiva läkemedel förskrivs 

även till andra diagnoser än depression men en stor del av förskrivningen görs troligtvis till 

gruppen med depressionsdiagnos. Depressionsdiagnoser är vanligast bland unga kvinnor i 

åldern 18-24 år i båda länen. 

 

Kommentar: 

I båda länen syns en kraftig ökning av andelen tonåringar och unga vuxna som får en 

depressionsdiagnos. Det är en stadig ökning som inte visar några tecken på att mattas av. I 

Socialstyrelsens rapport ses en tydlig ökning av antalet unga som vårdas på sjukhus för 

depression och i olika enkätstudier där personernas egen uppfattning om sitt mående 

efterfrågas har vi sett en ökning av rapporterad ångest och nedstämdhet. Det fortsätter att vara 

dubbelt så vanligt med depressionsdiagnos bland flickor som bland pojkar.  
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Figur 2b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos depression i primärvård eller psykiatri i Östergötland det 

angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F32, F33. 

 

Andelen nytillkomna i Östergötland uppgår totalt till 0,6 procent år 2012 (n=675), vilket är 

ungefär detsamma som år 2011. Fördelningen mellan könen är ojämn, det är dubbelt så 

vanligt bland flickor jämfört med pojkar. Skillnaden mellan personer i åldern 18-24 år och 13-

17 år minskar över tid, från 125 procents skillnad år 2008 till 63 procent år 2012. 
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Figur 2bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos depression i Stockholms län det angivna året och ingen 

registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F32, F33. 

 

I Stockholms län var andelen nytillkomna 1,0 procent (n=6 691) år 2012. Denna andel har 

ökat stadigt sedan år 2008 då den var 0,6 procent. Även här har diagnosregistreringen i 

vårddatasystemen förbättrats över tid, speciellt för Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) mellan 

åren 2010 och 2011, vilket märks bland 13-17-åringar.  

 

Kommentar: 

Andelen som fått en depressionsdiagnos för första gången ökar i båda länen. Stockholm har 

en nästan dubbelt så stor andel som Östergötland. Det kan inte uteslutas att det är skillnader i 

förekomst av depression men en del av skillnaden utgörs troligen av skillnader i rapportering. 

Att vi ser en förhållandevis större ökning i åldern 13-17 kan förklaras av en förbättrad 

diagnosrapportering från BUP i både Östergötland och Stockholm. 
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Figur 3c. Personer under 25 år med diagnos depression registrerad i psykiatri uttryckt som procent av diagnoser 

registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F32, F33. 

 

Andelen med diagnos registrerad i psykiatrin i Östergötland ökar stadigt över tid, 

åldersgrupperna 13-17 år står för den största delen av ökningen. Knappt 95 procent av 

personer i åldern 13-17 år får diagnos vid psykiatrisk klinik, vilket skiljer sig från 

åldersgruppen 18-24 år där andelen uppgår till 60 procent.  

 

Kommentar: 

Att det är en större andel av unga med depression som behandlas inom psykiatrin stämmer 

med de mönster vi ser över landet. Det speglar sannolikt dels att depression i yngre åldrar är 

mer allvarligt och i större utsträckning kräver specialistkompetens, dels att primärvården inte 

har samma resurser och kompetens att ta emot barn som vuxna. 
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Stress 

 

 

Figur 3a. Personer under 25 år med diagnos stress registrerad i primärvård eller psykiatri i Östergötland någon gång 

under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F40-F48. 

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 2,5 procent (n=2 978) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos. Femårsförekomsten ökar med åldern och är nästan 

dubbelt så vanligt bland personer 18-24 år jämfört med personer i åldern 13-17 år, 5,4 procent 

respektive 2,8 procent, dvs. de som får diagnosen stress blir allt yngre. Det finns en skillnad 

mellan könen, diagnosen är nästan dubbelt så vanlig bland flickor jämfört med pojkar, 3,3 

jämfört med 1,8 procent. Den största procentuella ökningen över tid finns i de yngre 

åldersgrupperna. I åldern 6-12 år är ökningen sjufaldig under åren 2008-2012 och en knappt 

50-procentig ökning bland dem i åldern 18-24 år.  
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Figur 3aa. Personer under 25 år med diagnos stress registrerad i Stockholms län någon gång under 5 år före det 

angivna året.  Procent. ICD-10: F40-F48. 

Diagnosgruppen stress, som bland annat innehåller stress, ångest, fobier och tvång, är klart 

vanligare i Stockholms län jämfört med Östergötland. I åldrarna 0-24 år 2012 var det 3,5 

procent (n=22 512) som fått en stressdiagnos de senaste fem åren. På samma sätt som för 

depression är stressproblem vanligast bland kvinnor i ålder 18-24 år. Stressdiagnoser är 

vanligare än depressionsdiagnoser bland barn 6-12 år, 1,1 procent av dessa fick en 

stressdiagnos under 2012. 

 

Kommentar: 

I båda länen syns en kraftig ökning av andelen som får en stressdiagnos. Ökningen stämmer 

med den allmänna bilden i samhället av att barn och unga upplever sig mer stressade. 

Mönstret att stress är vanligare hos flickor än pojkar och att stressdiagnoser ställs i yngre 

åldrar 2012 jämfört med 2008 finns i båda länen och överensstämmer med andra rapporter. 

De kraftiga ökningarna som vi ser kan också bero på förändrad användning av diagnosen 

utifrån ett förändrat sätt att betrakta stress, att det ses som ett tidigt tecken på ohälsa som nu 

uppmärksammas i större utsträckning. Det kan också vara ett tecken på ökad benägenhet att 

söka psykiatrisk hjälp vilket gör att man kommer i ett tidigare skede innan annan problematik 

hunnit utvecklas. 
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Figur 3b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos stress i primärvård eller psykiatri i Östergötland det angivna 

året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10: F40-F48.  

 

Andelen nytillkomna med stressdiagnos i Östergötland uppgår till totalt 1,2 procent år 2012 

(n=1 340), vilket är ungefär detsamma som år 2011. Även bland nytillkomna är förekomsten 

högre bland flickor än bland pojkar.  
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Figur 3bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos stress i Stockholms län det angivna året och ingen 

registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F40- F48. 

 

I Stockholms län var andelen nytillkomna med stressdiagnos 2,0 procent (n= 12 764). Bland 

kvinnor 18-24 år var det drygt 6 procent som fick sin första stressdiagnos under 2012. 

Skillnaden mellan den äldsta åldersgruppen 18-24 år och de yngre är klart större i Stockholms 

län än i Östergötland. 

 

Kommentar: 

Antalet nytillkomna ökar i båda länen men förekomsten i Stockholm är mycket högre speciellt 

i den äldre åldersgruppen. Skillnader i förekomst mellan länen kan bero på storstad kontra 

mindre orter men också på tillgången till vård och annorlunda sökmönster. 
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Figur 3c. Personer under 25 år med diagnos stress registrerad i psykiatri uttryckt som procent av diagnoser 

registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F40-F48. 

 

Figuren visar att allt fler får diagnoser registrerade i psykiatrin i Östergötland, det är främst 

personer i de yngre åldrarna som står för ökningen. Åren 2007-2011 har 66 procent fått en 

diagnos registrerad i psykiatri, drygt 90 procent för de åldersgruppen 6-12 år. 

 

Kommentar: 

Att andelen yngre som fått diagnosen ställd i psykiatrin ökar kan ha flera orsaker. Dels nya 

rutiner och praxis för diagnossättande, dels att antalet besök som resulterar i en diagnos ökat. 

Detta är en diagnos som används i mer oklara fall och det som tidigare beskrevs som 

familjeproblem beskrivs nu i diagnostermer utifrån barnets situation som stress.  
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Ätstörning 

 

 

Figur 4a. Personer under 25 år med diagnos ätstörning registrerad i primärvård eller psykiatri i Östergötland någon 

gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F50.  

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 0,3 procent (n=399) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos och det är vanligast i åldern 18-24 år med 0,8 

procent, vilket är dubbelt så många som i åldersgruppen 13-17 år. Flickor är tydligt 

överrepresenterade, 0,65 procent jämfört med 0,04 procent bland pojkar. När det gäller 

förändring över tid syns en 80-procentig ökning under åren 2008-2012 för personer under 25 

år. Ökningen är störst i åldersgruppen 13-17 år, nästan trefaldig jämfört med knappt dubbel i 

åldersgruppen 18-24 år.  
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Figur 4aa. Personer under 25 år med diagnos ätstörning registrerad i Stockholms län någon gång under 5 år före det 

angivna året.  Procent. ICD-10: F50. 

 

I Stockholms län var femårsförekomsten av ätstörningsdiagnos för personer under 25 år 2012 

0,5 procent (n=3 049). Flickor är i hög grad överrepresenterade jämfört med pojkar liksom i 

Östergötland. Bland pojkar är ätstörningsdiagnoser vanligast i åldersgruppen 13-17 år medan 

gruppen 18-24 år är klart vanligast bland flickor. 
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Figur 4b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos ätstörning i primärvård eller psykiatri i Östergötland det 

angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10: F50.   

 

Andelen nytillkomna i Östergötland uppgår totalt till 0,1 procent (n=133), vilket är detsamma 

som år 2011. Bland nytillkomna är personer i åldern 13-17 år mest representerade med 0,26 

procent och bland personer i åldern 18-24 år är jämförande värde 0,17 procent.  
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Figur 4bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos ätstörning i Stockholms län det angivna året och ingen 

registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F50. 

 

Andelen nytillkomna i Stockholms län var år 2012 0,3 procent (n=1 633). Under 2012 var 

andelen nytillkomna flickor i åldern 13-17 år nästan lika hög som för åldersgruppen 18-24 år, 

0,9 respektive 1,0 procent.  

 

Kommentar: 

Förekomsten av ätstörning brukar anges till mellan 0,2 och 0,5 procent. I både Östergötland 

och Stockholm syns en stadig ökning av andelen barn och unga som har diagnosen. Andelen 

nytillkomna är däremot inte så stor när det gäller denna diagnos, speciellt inte jämfört med en 

del andra tillstånd som beskrivs senare.  

I båda länen ses störst ökning i tonårsgruppen vilket kan tyda på att insatserna ges i ett 

tidigare skede. För Östergötland finns ett lite otydligt mönster med ett mindre antal med 

förstagångsdiagnos 2010. Eftersom det rör sig om relativt små tal kan skillnader mellan 

enstaka år bero på slumpvis variation.  
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Figur 4c. Personer under 25 år med diagnos ätstörning registrerad i psykiatri uttryckt som procent av diagnoser 

registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F50.   

 

Figuren visar en uppåtgående trend för registrering vid psykiatrisk klinik i Östergötland från 

drygt 50 procent åren 2003-2007 till knappt 90 procent åren 2007-2011, vilket gäller för alla 

åldersgrupper.  

 

Kommentar: 

Ätstörningar ses idag som ett tillstånd som kräver specialistkompetens och är en av de 

diagnoser där det finns en gemensam syn på ansvarsfördelning. 
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Autism och Aspergers syndrom 

 

 

Figur 5a. Personer under 25 år med diagnos autism och Aspergers syndrom registrerad i primärvård eller psykiatri i 

Östergötland någon gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F84.  

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 0,5 procent (n=589) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos och att det är vanligast i åldern 13-17 år, 0,9 

procent. Det finns en skillnad mellan könen, diagnosen är vanligare i åldern 18-24 år bland 

flickor och i åldern 13-17 år bland pojkar. När det gäller förändring över tid syns en 

mångfaldig ökning av femårsförekomsten under åren 2008-2012. 
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Figur 5aa. Personer under 25 år med diagnos autism och Aspergers syndrom registrerad i Stockholms län någon gång 

under 5 år före det angivna året.  Procent. ICD-10: F84.  

 

Under en femårsperiod fram till och med år 2012 var andelen med autismspektrumsdiagnos 

(ASD) i Stockholm 1,1 procent (n=6 878) för åldrarna 0-24 år, alltså dubbelt så hög som i 

Östergötland. Andelen pojkar med ASD är högre än för flickor i alla åldersgrupper. Då ASD 

till stor del anses vara en livslång störning så är det förvånande att andelen med ASD sjunker 

mellan 13-17 år och 18-24 år. Det kan dels förklaras av att antalet neuropsykiatriska 

utredningar ökat kraftigt i länet de senaste åren men också att 18-24-åringarna kanske fick 

sina diagnoser och sin habilitering när de var 6-12 år så att fem år tillbaka inte är tillräckligt 

för att få med alla vuxna personer som har fått diagnosen. 
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Figur 5b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos autism och Aspergers syndrom i primärvård eller psykiatri i 

Östergötland det angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10: F84.   

 

Andelen nytillkomna i Östergötland uppgår totalt till 0,2 procent (n=245), vilket är detsamma 

som för år 2011. Högst insjuknande ses i åldern 13-17 år för både pojkar och flickor. 

Nytillkomna ökar fram till 2011 men åren 2011 och 2012 har liknande värden.  
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Figur 5bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos autism och Aspergers syndrom i Stockholms län det 

angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F84. 

 

Andelen personer som fått en första ASD-diagnos ökar i Stockholms län från år till år; 2012 

var det 0,8 procent (n=5 214) av personer 0-24 år som fick sin första diagnos. Bland pojkar är 

registreringen högst för åldrarna 6-17 år medan registreringen är högst för åldrarna 13-24 år 

för flickor. Flickor får sin diagnos senare än pojkar.  
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Figur 5c. Personer under 25 år med diagnos autism och Aspergers syndrom registrerad i psykiatri uttryckt som 

procent av diagnoser registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F84.   

Figuren visar en registrering vid psykiatrisk klinik i Östergötland på drygt 90 procent åren 

2007-2011.  

 

Kommentar: 

Autism är en diagnos där vi ser en kraftig ökning av antalet registreringar och det verkar som 

att diagnosen sätts tidigare. Att identifiera barn med autismstörning tidigt är ett målmedvetet 

arbete då vi vet att tidiga insatser ökar chansen för en god prognos.  

I en studie av Gillberg et al. från 20067 som beskriver förekomsten av autism i Västsverige 

bland 7-12-åringar sågs en tydlig ökning av förekomsten av autism mellan de barn som var 

födda runt 1980 och de födda runt 1990 från 0,3-0,8 procent. I åldern 6-12 år är förekomsten i 

Östergötland 0,4 procent och Stockholm 1,2 procent 2012. En förekomst på runt 1 procent 

anges i både svenska och internationella studier. Variationerna är stora och förklaras ofta med 

olikheter i metod för att sätta diagnos. 

Den stora skillnad vi ser för just denna diagnos mellan Östergötland och Stockholm är 

intressant. Det kan bero på olikheter i hur man sätter diagnos, i tillgången på utredningar men 

också på faktiska skillnader i förekomst då det kan variera i olika populationer. Det är 

exempelvis vanligare med autismspektrumstörning i vissa invandrargrupper och bland 

socioekonomiskt utsatta grupper. 

                                                 
7 Gillberg, C. et al., 2006, Brief report:”the autism epidemic”. The registered prevalence of autism in a Swedish 

urban area, Journal of autism and developmental disorders 36:3  
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Två till tre gånger högre förekomst bland pojkar jämfört med flickor är mönstret från andra 

studier. Pojkar får i vårt material diagnosen tidigare än flickor. 

 

ADHD 

 

 

Figur 6a. Personer under 25 år med diagnos ADHD registrerad i primärvård eller psykiatri i Östergötland någon 

gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F90.  

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 1,3 procent (n=1 505) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos och att det är vanligast i åldern 13-17 år med 2,3 

procent. Det finns en skillnad mellan könen, dubbelt så många pojkar med 1,7 procent jämfört 

med flickor har fått en diagnos år 2012. Det finns även en skillnad när det gäller vid vilken 

ålder diagnosen registreras, det är vanligare bland pojkar i åldern 13-17 år medan flickorna är 

äldre. När det gäller förändring över tid är ökningen extrem i åldersgruppen 13-17 år, speciellt 

bland pojkar där ökningen går från 0,05 procent år 2008 till 3,24 procent år 2012. 
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Figur 6aa. Personer under 25 år med diagnos ADHD registrerad i Stockholms län någon gång under 5 år före det 

angivna året.  Procent. ICD-10: F90.  

 

Femårsförekomsten i Stockholms län var 2,1 procent (n=13 467) av personer 0-24 år under 

2012. Högst andel med ADHD-diagnoser under en femårsperiod finns bland pojkar 13-17 år, 

5,3 procent under år 2012. För flickor var andelen ungefär lika hög för 13-17 åringar som för 

18-24 åringar under år 2012, 2,3 respektive 2,2 procent. Liksom i Östergötland har dubbelt så 

många pojkar som flickor fått en registrerad diagnos. Ser man till förskrivning av ADHD-

medicin i Östergötland jämfört med Stockholms län år 20128 så var den ca 20 procent högre i 

Stockholms län i åldrarna 0-24 år 1,7 procent jämfört med 1,4 procent i Östergötland. Det 

tyder på att skillnaderna i förekomst av ADHD mellan länen inte är så stor som jämförelser av 

andelen med diagnos säger. 

 

 

                                                 
8 Socialstyrelsen, se www.socialstyrelsen.se  

http://www.socialstyrelsen.se/
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Figur 6b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos ADHD i primärvård eller psykiatri i Östergötland det 

angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10: F90.   

 

Andelen nytillkomna i Östergötland uppgår till totalt 0,7 procent år 2012 (n=812), vilket är en 

ökning med 33 procent jämfört med 2011. Åldersgruppen 13-17 år dominerar följt av barn i 

åldern 6-12 år. Ökningen bland nytillkomna är tämligen konstant, även här är ökningen störst 

i åldersgruppen 13-17 år.  
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Figur 6bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos ADHD i Stockholms län det angivna året och ingen 

registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F90. 

 

Andelen nytillkomna i Stockholms län uppgick till 1,6 procent (n=10 510) under år 2012. 

Mönstret med högre andel pojkar än flickor känns igen från femårsförekomsten. 
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Figur 6c. Personer under 25 år med diagnos ADHD registrerad i psykiatri uttryckt som procent av diagnoser 

registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F90.   

Figuren visar att andelen diagnoser satta vid psykiatrisk klinik i Östergötland är konstant hög, 

men det är viktigt att notera att antalet personer som får diagnosen har mångdubblats över 

femårsperioden.  

 

Kommentar:  

Den kraftiga ökning som ses i både Stockholm och Östergötland stämmer med den bild som 

finns från övriga Sverige men också internationellt. Skillnaden i förekomst mellan länen beror 

troligen till en del på olikheter i diagnossättning och olikheter i utredningskapacitet. 

Efterfrågan på utredningar har i Stockholm mötts med en stor ökning av 

utredningskapaciteten under senare år. I Socialstyrelsens rapport om läkemedel9 uppges att 

643 pojkar och 322 flickor per 100 000 nydiagnosticerades enligt PAR 2012  i Östergötland 

och att motsvarande siffror för Stockholm var 797 och 372. Östergötland ligger då något 

under och Stockholm något över uppgifterna för riket. 

Av barn och unga som får en ADHD-diagnos behandlas cirka 70 procent med läkemedel 

inom 6 månader.  

                                                 
9 Socialstyrelsen 2014: Läkemedelsbehandling vid ADHD - Aspekter av behandling och regionala skillnader 
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De ökningar vi ser speglar troligen även ett förändrat samhälle med större krav på förmåga att 

hantera mycket information och på teoretiska färdigheter. 

 

Beteendestörning 

 

 

Figur 7a. Personer under 25 år med diagnos beteendestörning registrerad i primärvård eller psykiatri i Östergötland 

någon gång under 5 år före det angivna året. Procent. ICD-10: F91-F98.  

 

Femårsförekomsten i Östergötland visar att år 2012 hade 2,0 procent (n=2 327) av personer i 

åldern 0-24 år någon gång fått en diagnos, flest återfinns i åldrarna 13-17 år med 3,2 procent 

och 18-24 med 3,4 procent. Det finns en skillnad mellan könen, diagnosen är vanligast bland 

pojkar med 4,3 procent jämfört med 2,8 procent bland flickor. När det gäller förändring över 

tid syns en fyrfaldig ökning från år 2008 till år 2012. Bland personer över 13 år är ökningen 

ännu större.  
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Figur 7aa. Personer under 25 år med diagnos beteendestörning registrerad i Stockholms län någon gång under 5 år 

före det angivna året.  Procent. ICD-10: F91-F98.  

 

För denna diagnos har Stockholms län ungefär samma andel bland personer 0-24 år som 

Östergötland, 2,1 procent (n=13 399) jämfört med 2,0 i Östergötland. Även detta är en 

diagnos som har högst andel bland pojkar. En stor skillnad mot Östergötland är att 

åldersgruppen 6-12 år är så dominerande för denna diagnos i Stockholms län. Även i 

åldersgruppen 0-5 år är det en hel del barn som får denna diagnos. 
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Figur 7b. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos beteendestörning i primärvård eller psykiatri i Östergötland 

det angivna året och ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10: F91-F98.   

 

Andelen nytillkomna i Östergötland uppgår totalt till 0,6 procent vilket är detsamma som år 

2011. Totalt är könsfördelningen jämn men bland pojkar är det vanligast att diagnosen 

registreras i åldern 6-12 år, 4,3 procent, medan det bland flickor är vanligast i åldern 13-17 år, 

2,8 procent. 
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Figur 7bb. Personer under 25 år med förstagångsdiagnos beteendestörning i Stockholms län det angivna året och 

ingen registrerad diagnos de fem föregående åren. Procent. ICD-10 F91-F98. 

 

Även bland de nytillkomna i Stockholms län är det främst 6-12-åringar som får diagnosen 

beteendestörning. De i åldersgruppen 18-24 år som fick diagnosen under en femårsperiod 

ovan tycks ha fått den under tonåren. Ytterst få får diagnosen som vuxna.  
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Figur 7c. Personer under 25 år med diagnos beteendestörning registrerad i psykiatri uttryckt som procent av 

diagnoser registrerade i primärvård eller i psykiatri någon gång under en femårsperiod. ICD-10: F91-F98.   

 

Figuren visar att andelen diagnoser satta vid psykiatrisk klinik i Östergötland är högre med 

ökad ålder. Bland 6-12 åringar har 45 procent fått sin diagnos registrerad vid psykiatrisk 

klinik jämfört med 90 procent av de i åldern 18-24 år.  

 

Kommentar: 

I populationsstudier är prevalensen ofta högre (4-6 procent) men när det gäller de som nått 

klinisk behandling är 2-3 procent ett vanligt intervall.10 Den ökning vi ser kan även här spegla 

förändringar i samhället. Även inom detta område har det under tidsperioden pågått aktiviteter 

för att stödja en tidigare identifiering både i ålder och vid mildare tillstånd. 

  

                                                 
10 Se ex. Merikangas, K.R. et al., 2009, Epidemiology of mental disorders in children and adolescents, Dialogues 

in clinical neuroscience 11:1 
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Diskussion 
Den epidemiologiska kartläggningen visar att antalet registrerade diagnoser ökar, och att 

ökningen gäller såväl i Östergötland som i Stockholm, samt för alla redovisade 

diagnosgrupper. 

Trots att vi haft ett tydligt fokus på psykisk ohälsa under de senaste åren och trots att alla är 

överens om vikten av att barn och ungas psykiska ohälsa uppmärksammas har vi bristande 

data och kunskaper om utvecklingen. Den kunskapssammanställning som Bremberg och 

Dalman11 gjort är ett viktigt bidrag och lyfter fram bristen på studier över tid om förekomst i 

populationen.    

Den här studien som jämför förekomst av diagnoser i två patientadministrativa system 

Östergötland och Stockholm beskriver inte huruvida förekomsten av olika psykiatriska 

tillstånd har ökat i samhället. Den kan inte heller med säkerhet visa om förekomsten av olika 

diagnoser ökat bland dem som söker vård eftersom ökningen kan spegla förändringar av 

administrativa rutiner. Däremot kan vi tydligt se att det är en större andel av barn och unga i 

både Östergötland och Stockholm som fått en registrerad diagnos. 

Psykiatriska diagnoser bygger framför allt på kliniska bedömningar. Det finns strukturerade 

diagnostiska intervjuer men användningen av dessa i den vardagliga vården är ganska låg. Det 

är vanligare med strukturerade utredningar, screeningformulär och olika testningar vid 

neuropsykiatriska utredningar, det vill säga för diagnoser som ADHD och 

autismspektrumstörningar.   

Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat och kraven från myndigheter och 

huvudmän på diagnosregistreringar har förtydligats under de senaste åren. En allmän trend i 

samhället med större intresse för psykiatriska diagnoser liksom en satsning på ökad 

tillgänglighet till specialistvård för psykisk ohälsa är andra förändringar som skett de senaste 

åren. 

Under 2000-talet har det i Sverige använts två diagnossystem, ICD-10 som är det system som 

används för inrapportering till Socialstyrelsens Patientregister och DSM-IV. I båda systemen 

finns angivet olika kriterier som ska vara uppfyllda för att en viss diagnos ska kunna ställas. 

Samstämmigheten i användningen av dessa diagnossystem är inte fullständig. Det kan finnas 

variationer mellan olika diagnossättare men också olika tradition i olika geografiska områden, 

kliniker eller landsting kring när och hur diagnoser sätts. Svensk barnpsykiatri har förändrats 

under de senaste 10 åren och åtminstone till del blivit mer medicinsk och diagnossättande. 

Eftersom Socialstyrelsens Patientregister endast innehåller läkarbesök i specialiserad 

öppenvård samt den lilla andel patienter som är inlagda så finns där bara en del av de barn och 

unga som sökt vård. Högst en fjärdedel av patientbesöken i psykiatrin är läkarbesök så 

förekomsten uträknad från patientregistret blir helt säkert för låg och är svår att använda för 

att se utveckling över tid. De data som presenteras från Östergötland och Stockholm är därför 

intressanta och ett komplement till Socialstyrelsens data.  

                                                 
11 Bremberg och Dalman; Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska 

tillstånd – en kunskapsöversikt 
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De siffror som redovisas i rapporten innebär att cirka en tiondel av barn och unga har en 

psykiatrisk problematik som är så allvarlig att man satt en diagnos. Det är en siffra som 

stämmer med andra angivelser. Det är vanligast med diagnos bland flickor i åldern 18-24 år, 

14 procent i Östergötland och över 20 procent i Stockholm. Flickor är tydligt 

överrepresenterade när det gäller depression, stress, ätstörningar medan pojkarna dominerar 

för diagnoserna ADHD och autism, speciellt i yngre åldrar. De könsskillnader som vi ser i 

detta material stämmer med de könsskillnader som brukar rapporteras. Det kan spegla 

skillnader i förekomst men också att diagnoser sätts olika för pojkar och flickor och att det för 

båda könen finns mörkertal och underdiagnostik men att det handlar om olika diagnoser. De 

diagnossystem som används i dag är konstruerade så att det utöver vissa symtom krävs att 

funktionsförmågan är påverkad för att diagnos ska kunna ställas.  

I båda landstingen syns en tydlig utveckling som innebär att registreringen av psykiatriska 

diagnoser generellt sett ökar över tid, i vissa avseenden kraftigt. Mellan 2008-2012, ökade 

registreringen från strax under 4 procent till 7,8 procent i Östergötland och från ca 7 procent 

till 13,2 procent i Stockholm. Orsakerna kan vara flera: 

- ökad psykiatrisk sjuklighet bland unga 

- en tidigare underdiagnostisering 

- yrkesgrupper som tidigare inte satt diagnos har fått nya direktiv och sätter i högre grad 

diagnos 

- fler unga hänvisas vidare från primärvården till psykiatrin där man av tradition sätter 

diagnos 

- ökade krav från skolan och föräldrar på grund av att diagnos krävs för att vissa 

stödåtgärder i undervisningen ska sättas in 

- förbättrade rutiner för diagnosregistrering 

- förändringar i populationen 

Vi vet inte hur stor andel av barnen som får en diagnos som också får behandling eller 

stödinsatser men vi kan anta att det är en stor andel. Socialstyrelsen har kartlagt 

läkemedelsförskrivningen i samband med förstagångsdiagnos ADHD där cirka 70 procent av 

de diagnosticerade får läkemedel, och många tycks få det under lång tid.  

Den stora ökningen av diagnoser under den studerade tidsperioden stämmer väl överens med 

de rapporter som hörs från landets BUP-kliniker om en kraftigt ökad efterfrågan på hjälp. En 

viss del av ökningen kan troligen förklaras med en tidigare underdiagnostik och 

underrapportering, det vill säga att en större andel av barnen tidigare inte fick någon diagnos 

alls trots att de fick insatser. Sannolikt är detta dock en ganska liten andel eftersom det finns 

skillnader i utvecklingen mellan olika diagnoser.  

De ökningar vi ser bland ADHD och autism stämmer med beskrivningar av ökat antal 

remisser och förfrågningar om neuropsykiatriska tillstånd. Många föräldrar beskriver att deras 

barn behöver ett intyg med en diagnos för att få extra stöd i skolan. Skolans linje är tydlig i att 

det inte behövs diagnos för att få stöd men när resurserna är knappa och en rektor måste 

prioritera går den med diagnos före den som inte har det. 

Utvecklingen av ett samhälle som ställer stora krav på förmåga att hantera mycket 

information och förmåga till god koncentration innebär att personer som har svårt för detta 

riskerar att få problem. Det finns många personer som kan vittna om stora svårigheter med att 

hantera livet som troligen hade varit mindre om de hade fått hjälp tidigare. En ökad förekomst 
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av diagnoser bland barn kan ur det perspektivet ses som mycket positivt och kan 

förhoppningsvis innebära ett minskat lidande för många människor. 

Diagnosen stress, som innehåller ångest, fobier och tvång, har ökat kraftigt i båda länen. Den 

sätts i lägre åldrar än tidigare och i Östergötland i allt större utsträckning inom BUP. Kravet 

har förstärkts på att sätta diagnoser på alla barn som behandlas på BUP. Det kan leda till att 

behandlingar som tidigare beskrivits som familjebehandlingar och inte inneburit en diagnos 

på barnet nu ger diagnos. Det kan förklara ökningen inom flera diagnoser men kanske främst 

bland lite mildare diagnoser. Det förklarar dock inte att det framförallt handlar om flickor. 

För flera av diagnoserna syns i båda länen en trend mot att de sätts i yngre åldrar. Det 

stämmer med en utveckling på BUP att sätta fler diagnoser men också med en allmän 

inriktning mot att i ett tidigare skede försöka identifiera barn och unga i behov av psykiatriska 

behandlingar.  

Att fler barn fått en diagnos innebär att hälso- och sjukvården gett insatser till fler barn än 

tidigare. Det sammantagna antalet som fått en diagnos i de båda länen under 2012 var i 

Östergötland 9 213 och i Stockholm 85 747 barn och unga i åldern 0-24 år. Den kraftiga 

ökning som vi ser, en fördubbling av antal mellan åren 2008 och 2011, gör givetvis avtryck i 

landstingets verksamheter som kan bekräfta och förklara den ökade belastning som bland 

annat BUP rapporterar. 

Självklart är det viktigt att diskutera utvecklingen med ett ökat antal registrerade diagnoser. 

Mycket talar för att det finns två sätt att se på detta. Vissa diagnoser som autism och ADHD 

borde förmodligen kunna hittas tidigare för både pojkar och flickor och vi kan misstänka att 

det finns mörkertal för flickor. Många rapporter tyder på att ångesttillstånd och depression i 

vissa fall är obehandlade under onödigt lång tid. Samtidigt är det oroande att samhället i vissa 

lägen efterfrågar diagnoser i sammanhang där det egentligen inte behövs, såsom för extra stöd 

i skolan eller för att journalsystemet kräver det. Den nutida diskussionen i samhället gör att 

många tillstånd som tidigare sågs som en naturlig del av livet nu beskrivs i sjukdomstermer 

som att vi säger ”jag känner mig så deprimerad av det här trista vädret”. Slutsatsen av detta 

blir då att vi förmodligen sätter både för lite och för mycket diagnoser.  

Det finns ingenting som talar för att det vi ser i datalagren i Östergötland och Stockholm 

skulle vara helt annorlunda än hur det ser ut i landet som helhet. Troligen skulle data från hela 

landet visa vissa skillnader i förekomst på samma sätt som vi ser här. Den här rapporten har 

gett oss en hel del nya data och inspiration till fortsatt arbete. Vi behöver arbeta mera med hur 

och när diagnoser ställs, kring validering av diagnoser och hur våra rapporteringssystem ser 

ut.  Gemensamma bilder och analyser över utvecklingen av psykisk ohälsa är en förutsättning 

för att landsting och kommuner ska kunna utveckla sina verksamheter för att möta behoven 

nu och i framtiden.  
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