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Frisk och riskfaktorer psykiatri

Psykisk ohälsa bland vuxna påverkas av kön, utbildning, socioekonomisk status, födelseland och sexuell läggning och könsidentitet. Alla dessa faktorer är viktiga att beakta i förebyggande syfte. Underliggande innehåll: Ojämlikhet i psykisk hälsa De allra flesta vuxna i Sverige uppger att de har bra eller mycket bra psykiskt välbefinnande, medan ungefär var
femte person uppger symtom på ångest, stress eller ångest. Sådana symtom kan vara lindriga, tillfälliga störningar av psykisk sjukdom, medan ihållande störningar kan tyda på psykisk sjukdom som kan kräva behandling. Här hittar du statistik om psykisk hälsa bland vuxna. Psykisk sjukdom är ojämnt fördelad i befolkningen psykisk sjukdom påverkas av olika
faktorer som är viktiga att överväga förebyggande. Faktorer som innefattar kön, utbildning, socioekonomisk status, födelseland samt sexuell läggning och könsidentitet. Detta innebär att psykisk ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar inte är jämnt fördelade mellan befolkningen. Till exempel är blicken högre bland kvinnor, de med förgymnasial
utbildning, arbetslösa, mottagare av ekonomiskt stöd, ensamstående föräldrar, hbtq-personer och personer som inte är födda i Sverige. Arbetsplatsen är en viktig arena för att förebygga dålig hälsa Majoriteten av den vuxna befolkningen är på arbetsplatsen och arbetet tar mycket tid. Således är arbetsplatsen en viktig arena för att främja hälsa och förebygga
psykisk ohälsa hos den vuxna befolkningen. Psykiatriska diagnoser är också den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Riskfaktorer i arbetslivet omfattar psykologiskt strikt arbete, obalans mellan krav och självkontroll och obalans mellan ansträngning och belöning. Understimulering och erfarenhet av orättvisa eller mobbning är andra riskfaktorer. Till
exempel kan riskfaktorer vara att känna delaktighet och självsäkra, eller att ha gemensamma mål på arbetsplatsen. Hälsa, levnadsvillkor och dödsfall från personer med psykisk ohälsa De som rapporterar en minskad psykisk hälsa har oftare ekonomiska problem än andra. En högre relation saknar emotionellt och praktiskt stöd, och ohälsosamma
levnadsvanor och somatiska hälsoproblem som allvarliga smärtor eller funktionshinder är vanligare. Dessutom är sysselsättningen lägre bland personer med psykisk ohälsa. Personer som vårdas i psykiatrisk slutenvård dör tidigare jämfört med befolkningen som helhet. Dessutom är dödligheten högre bland personer med psykosdiagnoser än bland personer
med depressionsdiagnoser, även om självmord är uteslutet. I varje diagnosgrupp finns också en tydlig koppling till pedagogisk atmostion, för både män och kvinnor, på så sätt att fler människor bland dem med kortare utbildning än de med utbildning på medellång eller lång sikt. Läs mer Äldre - psykisk hälsa Barn och ungdomar - Psykisk hälsa Ojämlikhet i
psykisk hälsa Statistik Psykisk Hälsa Vuxna och Social arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsmiljön Uppdaterad: 2019-12-09 The Academic. Investera i riskfaktorer kan minska antalet sjukdomsledigheter i mentala diagnoser, forskare säger. Kvinnor inom mänskliga tjänster är särskilt utsatta. Senast ändrad 10:07, 9 dec 2016 Världshälsoorganisationen WHO (2013)
beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen erkänner sina resurser, hanterar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhälle. Mental hälsa färdigheter kan stärkas Psykisk hälsa är en viktig resurs ur synvinkel av välbefinnande. Detta inkluderar andlig, fysisk, social och andlig dimension. En resurscentrerade strategi är saluter, hälsa
empatisk, inte patogen, sjukdomsförtal. Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas.  Våra webbplatser erbjuder information och råd om hur man kan stärka och främja psykisk hälsa. Hälsa och riskfaktorer för psykisk hälsa. Den psykiska hälsan stärks genom användning av riskfaktorer och försvagas av riskfaktorer. Psykisk hälsa kan stödjas genom
att stärka hälsofaktorer. Yttre hälsofaktorer tillräcklig kost och bostäder / hem socialt stöd: familj och vänner positiva modeller för livet utbildnings-och studiemöjligheter arbete eller andra försörjningsmöjligheter av arbetsgemenskapen och förman att höra obehindrat rörlighet en säker och trevlig livsmiljö fungerande tjänster lågtröskel kris hjälper
fritidsaktiviteter, Flexibilitet vän aktivitet säkerställer självständigt liv för äldre god hälsa tidigt positiva mänskliga relationer socialt kapital Inre riskfaktorer adekvat god självkänsla känslan av accepterade problemlösning förmåga att hantera konflikter stöder inverkan möjligheter på sociala färdigheter förmåga att tillfredsställa mänskliga relationer möjlighet att
självkreativitet optimism inse betydelse tidigare självmordsansträngningar depression och bipolära störningar StörningarAddiction/beroendeNeuropsykiatric villkorPersonallighetsstörningLång-term/kronisk ätstörningSomematic störning Ärftligt Utrikes-födda GenderLGBT - folkKriminal rättvisaPrevious självmordförsök är den enskilt viktigaste risken bland
patienter inlagda på sjukhus på grund av suicidförsök , konstaterades det att risken att dö av självmord ökade 30-40 gånger jämfört med risken för resten av befolkningen och att den fortsätter i flera decennier. Risken är högre hos psykiskt sjuka patienter som är självmords- eller vid schizofreni, bipolär och unipolär affektiv sjukdom, men riskökningen ses
även i andra grupper av kliniskt signifikanta psykiska störningar (7,8). Det är också högre hos personer som har använt en våldsam metod (9) eller på annat sätt visat att de hade en hög självmords avsikt, till exempel genom grundlig planering för att undgå upptäckt. Depression och bipolär sjukdom är starkt relaterade till ökad risk för självmord (10).
Självmord förekommer också vid mild till måttlig depression, men svår depression innebär högre risk. Depressiva bedrägerier med temat skuld och skam eller att självmord kommer att innebära lindring för familjemedlemmar är starka riskfaktorer, samt kombination med missbruk, impulsivitet och aggression, uttryckt hopplöshet och uppgivenhet, stark död,
svår ångest och svår sömnstörning. Psykos Risken för självmord vid schizofreni är ökad, särskilt hos yngre och nyligen efter diagnos, men en ökad risk för självmord fortsätter under hela sjukdomen (11.12). Självmordshandlingar är vanliga och innebär en hög risk att dö av självmord, särskilt under det första året efter experimentet. En av anledningarna är att
de självmordsmetoder som används vid schizofreni tenderar att vara mer våldsamma. Andra riskfaktorer för självmord vid schizofreni är depression, drogmissbruk, agitation eller motorångest, hopplöshet, dålig följsamhet till behandling och en förlust nyligen. Tiden först efter teckning och uppsägning innebär en ökad risk. Andra psykotiska tillstånd ökar också
risken för självmord och självmordsbeteende. En krisplan måste inrättas för att hantera eventuella krissituationer, inklusive risken för självmord vid påbörjandet. Dessa patienter kan verb nedsatt förmåga att uttrycka självmord tankar orally. Calgary Depression Stock kan användas för depression uppskattning av patienter med schizofreni och
självmordstankar. Alkohol- och drogberoende ökar risken för självmord och självmord (13). Både under akut alkoholförgiftning och i karensfasen finns en ökad risk för självmord, men risken är som störst vid kontinuerligt missbruk och är relaterad till mängden alkohol och andra droger som konsumeras. Bland missbrukare som dör av självmord är
alkoholdominerat som drog- och tidig alkoholmissbruk en riskfaktor för våldsamt och självmordsbeteende hos ungdomar. Komorbiditet mellan psykiatriska tillstånd och övergrepp är vanligt, vilket ytterligare ökar risken för självmord. Studier tyder på att självmordsrisken har ökat vid neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autismspektrum, även vid kontroll
för andra psykiatriska tillstånd (24-26). Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) ökar risken för självmord, särskilt hos dem som har ett beroende eller andra komorbiditet. Både isolerade och upprepade självmordsförsök är mycket vanliga och riskökningen är speciellt för dem som redan är självmordsbenägna tidigt i kursen. Man såg också att en
traumatisk och turbulent utbildning under de första åren av livet ökar risken. Narcissistisk och antisocial personlighetsstörning innebär också ökad självmordsrisk (1). Långvarig/kronisk ätstörning sväller med högre risk för självmord, särskilt när det gäller depression (15). Vissa somatiska sjukdomar, särskilt de som påverkar centrala nervsystemet, är
associerade med ökad självmordsrisk, samt traumatiska hjärnskador och stroke. Cancer, vissa endokrina och autoimmuna sjukdomar och HIV-infektion innebär ökad självmordsrisk (6). Collaborative depression kan ibland vara en förklaring till den ökade risken. Det finns en genetisk grund för självmordsbeteende som kan vara ett uttryck för genetiskt
tankesätt för psykisk sjukdom, men det finns också sannolikt en genetisk faktor som är oberoende av sjukdom (16). Till exempel kan det vara ett sammanbrott för personlighetsfaktorer som impulsivitet och aggression. Det finns också kopplingar mellan miljöfaktorer och hereditet, såsom stressfyllda livshändelser och genetisk sårbarhet för depressions- och
självmordsbeteendets utveckling. Risken för självmord hos utrikes födda är nästan fördubblad och ursprungslandet förefaller vara av intresse (17). Adoptioner har en klart ökad risk och förmodligen asylsökande, även om detta ännu inte är klart. Minskar betydelsen av kulturella faktorer om det finns en psykiatrisk diagnos. Fullständigt självmord är vanligare
bland äldre jämfört med yngre barn (1). Komorbiditet och tidigare självmordsförsök ökade risken för fullständigt självmord och majoriteten av de äldre uttryckte på något sätt självmordskommunikation året innan självmordet. Det finns också ett hjälpsökande beteende och mer än häftena hos dem som dör av självmord besökte vårdcentralen månaden före sin
död. Äldre som fullbordar självmord har i mindre utsträckning än andra tidigare självmordsförsök gjort och därför är det viktigt att alla självmordsförsök hos äldre tas på stort allvar även när de är medicinskt ofarliga. Med vissa undantag i världen är självmord vanligare bland män än bland kvinnor. Skillnaden förklaras bland annat av att män kan vara mer
känsliga för vissa typer av förluster, till exempel av partners, arbete och fysisk hälsa. De kan vara mer impulsiva och använda droger och alkohol i större utsträckning än kvinnor. Män använder effektivare metoder i sina suicidförsök och söker hjälp för psykiska problem i mindre utsträckning än kvinnor. I Sverige är den största risken för självmord bland män
över 85 år. Tvärtom är självmordsförsök vanligare bland kvinnor, särskilt unga kvinnor (18). Prognosen efter självmordsförsök sämre för män, särskilt om framstegen följs under lång tid (18). Flera internationella studier har visat att homosexuella, bisexuella och transpersoner har överkommit både för självmordsförsök och fullbordat självmord, vilket sannolikt
delvis förklaras av bristande social anknytning och sårbarhet, till exempel för mobbning och våldsbrott (19). Psykisk sjukdom är vanligt bland fångar och många har mer än en psykiatrisk diagnos. Risken för självmord ökade också, särskilt under den första veckan efter antagningen och under månaderna efter frigivningen (20, 21). Andra riskfaktorer
Erfarenheter av självmordsbeteende hos familjemedlemmar och i andra Londonlinjer och brist på sociala nätverk Lösningar Traumatiska händelser som sexuella övergrepp och mobbning Våldsam erfarenhet av familj, Social situation eller självtendens att använda våldsamma responsmetoder som lättsamAccess till vapen, mediciner och andra medel som
kan användas vid självmord Skyddsfaktorer Det kan vara bra att fråga patienten om vad som avskräcker honom/henne från att ta sitt liv. Ibland är det lämpligt att stärka skyddande faktorer, till exempel genom att fråga en person vad det skulle innebära för nära och kära om de hade tagit sitt eget liv. Bra stöd i paret relation, familj eller som annan familj
Förmåga att skapa och upprätthålla nära relation personliga värderingar eller religiösa övertygelser som motstånd mot självmord agera under loppet av självmord förmåga att uthärda psykisk smärta vård för barn, familjemedlemmar eller andra
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