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Ökade internaliserade problem hos flickor
Sammanfattning
William Bor och hans australiensiska kollegor har gjort en systematisk
litteraturgenomgång för att klarlägga om den försämrade psykiska
hälsan bland dagens ungdomar omfattar såväl externaliserade som
internaliserade problem. Totalt inkluderades 19 studier, varav 12 rörde
ungdomar mellan 13-18 år. I den yngsta åldersgruppen 2-10 år fann
man att den psykiska hälsan varit så gott som oförändrad under det
senaste decenniet. I åldersgruppen 13-18 år fann man att det skett
en ökning av internaliserande problem, d v s ångest, depression men
också självskadebeteende bland flickor. Frågan om internaliserade
problem var motsägelsefull bland pojkar, men i två svenska studier
hade man funnit en försämring även bland pojkar. Bördan av
externaliserade problem som uppförandestörning, aggressivitet och
impulsivitet var så gott som oförändrad hos både pojkar och flickor.
Det finns ett stort behov av forskning rörande orsakssammanhangen
kring den försämrade psykiska hälsan hos unga flickor och för att
utveckla och implementera evidensbaserade förebyggande åtgärder,
skriver författarna.
För att läsa hela sammanfattningen och ta del av tidigare
Nyhetsbrev från NASP, besök www.ki.se/nasp/ny hetsbrev.
För att titta närmare på artiklarna, besök Ny hetsbrevets läsrum

Information från NASP
Kunskapsseminarium vid NASP våren 2015
24 februari klockan 10.00
Först på tur för vårens Kunskapsseminarium är docent David
Titelman, psykoanalytiker och medarbetare vid NASP.
Titel: "Adolescent suicide clusters: challenges to concerned adults".
OBS! Föreläsning på engelska
Programmet för NASPs Kunskapsseminarier uppdateras löpande på
www.ki.se/nasp/kunskapsseminarier

Anmälan till seminarierna görs via mail till Evelina Radda,
NASP, evelina.radda@ki.se

Självmordspreventivt stöd och resurser
På NASP:s sida "Få stöd" finns kontaktuppgifter till flera hjälplinjer
samt råd om hur man kan hjälpa en person som befinner sig i en
självmordskris. Besök sidan här

Den tionde nationella konferensen om
suicidprevention, 29-30 september 2015
Boka tid i din kalender!

Information om konferensen kommer att uppdateras i NASP:s
nyhetsbrev under våren. Vid frågor, kontakta Anna Baran på
telefonnummer 070-78 98 517 eller via mail: annabaran00@gmail.com

Kurser och utbildningar
Kärleken är den bästa kicken - en kurs i
förebyggande hälsovård
En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt från
filmen "Kärleken är den bästa kicken". Kursens huvudsyfte är att
förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst
självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest,
depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.
Tid och Plats
12-13 mars i NASP:s lokaler på Granits väg 4 Stockholm.
Kontakt och anmälan
Besök webbsidan för mer information eller kontakta kursansvarig Britta Alin
Åkerman (britta.alin-akerman@ki.se)

Instruktörsutbildning i Akut omhändertagande av
självmordsbenägen person (AOSP)
För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP
som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP både
inom blåljusorganisationerna och till andra krävs en grundkunskap
som bygger på utbildningen Första hjälpen till psy kisk hälsa (MHFA).
Tid och Plats
16-17 april i NASP:s lokaler på Granits väg 4 i Stockholm
Kontakt och anmälan
Besök AOSP:s webbsida eller kontakta Britta Alin Åkerman (britta.alinakerman@ki.se)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa för
ÄLDRE
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Ä) har tagits fram i Sverige
men bygger på det australiensiska programmet The Mental Health First
Aid Training and Research program (MHFA). Delar av vuxenmaterialet
har använts men många avsnitt är nyskrivna för att vidga kunskapen
om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen
är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd
som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och
hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även
demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt
matproblem och undernäring.
Fokus i programmet är också handlingsplanen och bemötandet av en
äldre person med tydliga problem.
Kontakt och anmälan
Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du på
SKLs hemsida. Kontaktperson är Susanne Rolfner Suvanto som nås
på telefonnummer 08-452 77 08.

Aktuell litteratur

Ringskog Vagnhammar S & Wasserman D. Första hjälpen vid
självmordsrisk.
Utgiven av Studentlitteratur, uppl 1:2, 2011
IBSN 978-91-44-06068-2
Wasserman D. Depression (The Facts) 2nd Edition, omarbetad
för allmänheten.
Boken har vunnit 2012 “ Book Award” priset från British Medical
Association Book of Science Awards 2012, for the Public
Understanding of Science. Priset delas ut till den bok som panelen
anser bäst stödja främjandet av allmänhetens förståelse för
vetenskap.
Utgiven av Oxford University Press November 2011.
IBSN 9780199602933
Susanne Bejerot, docent i psykiatri och överläkare vid Norra
Stockholms psykiatri har skrivit Förordet till Lars Wiklunds bok Lisa –
ett liv, som handlar om hans dotters barndom, ungdom och vuxenliv
som tragiskt ändades med ett självmord. Läs mer och beställ boken
här.
Reading room 1 är tillgängligt för er alla
Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky,
Guo-Xin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och
Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i
peer-granskade tidsskrifter. Det rör sig om cirka 300 artiklar/månad.
De viktigaste och mest intressanta läggs ut i läsrummet.
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