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Försämrad psykisk hälsa bland unga:
”Adekvat hjälp ges inte - kunskap och
resurser saknas”
Nu lanserar Liber boken Självskadande och suicidalt beteende hos ungdomar.
Författaren Lars Fjellman redogör ingående för den viktiga frågan om hur
impulsivt självskadande beteende skiljer sig från självmordförsök. Han
beskriver en rad funktioner och drivkrafter för impulsivt självskadande
beteende som är centrala för förståelsen av fenomenet och för att kunna
hjälpa den unga personen.
– Boken är angelägen utifrån det faktum att ungdomar under flera år fått en

försämrad psykisk hälsa och att flera indikationer visar att självskadande
beteende ökat hos gruppen. Samtidigt ges inte adekvat hjälp inom t.ex.
sjukvården som antingen saknar kunskap eller resurser. Många som söker för
beteendet hänvisas till socialtjänst eller skola. En gemensam kunskapsbas
hos alla som möter dessa ungdomar, i sin yrkesroll eller som förälder eller
anhörig, är därför nödvändig, säger Lars Fjellman.
Lars Fjellman presenterar socialpsykologiska teorier och förklarar olika
begrepp och mönster som är typiska för ungdomars tänkande vid ångest och
depression. Dessa ligger sedan till grund för en behandlingsmodell som
beskrivs i slutet av boken. Han lyfter även fram psykiatrisk problematik och
hur denna kan vara kopplad till självskadande beteende. Ett särskilt kapitel
ägnas åt skolan - vad skolpersonal bör vara särskilt uppmärksam på och hur
kan de hantera problemet.
Boken innehåller flera fallstudier som bygger på Lars Fjellmans egna
erfarenheter av ungdomar med självskadande beteende. I boken finns också
ett självskattningsformulär för mindfullness.
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