Mind-index
2014
Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och
tredje plats. För andra året har Mind tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. I år har vi
utvecklat analysen genom att jämföra samtliga län i Sverige. Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet
har ett statistiskt säkerställt samband med indexet, dvs län med ett högre index-värde (bättre psykisk
hälsa) har lägre arbetslöshet.

BAKGRUND
År 2013 introducerade föreningen Mind måttet Mind-index,
ett nytt mått på den psykiska hälsan i Europa. 18 länder jämfördes med ett index baserat på självmordstal och självskattad lycka. Länder som Nederländerna, Sverige och Danmark,
med utvecklade välfärdssystem fick ett högt index-värde,
dvs hade en god psykisk hälsa, medan länder med svagare
skyddsnät fick ett lägre index-tal. Det visade sig också att en
jämlik inkomstfördelning, en låg grad av ekonomisk utsatthet, en låg grad av arbetslöshet bland unga samt en låg grad
av långtidsarbetslöshet samvarierade med bättre värden på
Mind-index 2013. En referensgrupp bestående av forskare från
flera olika discipliner har varit delaktiga i arbetet (se sidan 8).
En grundläggande fråga är vad som utgör en god hälsa
och en god psykisk hälsa. Sannolikt finns det lika många
svar på denna fråga som det finns individer, och många före
oss har diskuterat detta. Världshälsoorganisationen (WHO)
definierar psykisk hälsa som:
“Mental health is defined as a state of well-being in
which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can
work productively and fruitfully, and is able to make
a contribution to her or his community.”

En skillnad i år, jämfört med förra året, är att vi har valt
självskattad hälsa istället för självskattad lycka. En orsak är
tillgången på jämförbar statistik, samt att bruket av självskattad hälsa går i linje med Världshälsoorganisationens breda
definition på hälsa. Folkhälsomyndigheten använder sedan
många år en fråga kring självskattad hälsa i den nationella
folkhälsoenkäten, och det har visat sig i vetenskaplig litteratur
att svaren på denna fråga har ett samband med mortalitet.
Självmordstal och självskattad hälsa har fått lika stor vikt
då Mind-index 2014 skapades och detta betyder att för att rankas högt på Mind-index så måste båda indikatorerna vara bra.
Förutom att, som 2013, jämföra europeiska länder, så
ville vi detta år också studera hur ett liknande index som
jämför Sveriges län ser ut. Därför har Mind-index 2014
konstruerats både på nationell och internationell nivå (den
internationella jämförelsen beskrivs i en separat artikel).
Mind-index är förstås ett trubbigt mått, men det kan
utgöra ett intressant underlag för att diskutera psykisk
hälsa och ohälsa.
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Den vanligaste definitionen på hälsa från samma organisation (WHO) är:
”Health is a state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity.”
Med dessa breda definitioner uppstår nästa fråga, går det
att mäta detta fenomen? Mind ville skapa ett index som
speglar psykisk hälsa. Det finns dock oändligt många
variabler som skulle kunna ingå i ett sådant index. Efter
att ha tittat på 20–30 tänkbara variabler så valdes två som
kan betraktas som utfallsmått för hälsa och psykisk hälsa;
självmordstal och självskattad hälsa.

Självmordstal
(50%)

Självskattad hälsa
(50%)

Figur 1: Mind-index består av två indikatorer:
Självmordstalet, dvs antalet självmord per 100.000
invånare, samt talet för den självskattade hälsan i
respektive län. Båda indikatorer har samma vikt i indexet.
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TABELL 1. RANKNING AV LÄN BASERAT PÅ MIND-INDEX 2010–2013
Västerbotten har högst Mind-index, dvs bäst psykisk hälsa enligt indexet som är
en kombination av länets självmordstal samt befolkningens självskattade hälsa.
Län

Mind-index

Självmordstal

Självskattad hälsa

Västerbottens län

4,69

13,03

71

Hallands län

4,45

17,16

76

Jönköpings län

4,12

18,51

77

Västra Götalands län

3,08

16,79

72

Stockholms län

2,90

19,32

75

Västernorrlands län

2,73

16,73

71

Skåne län

2,51

18,61

73

Uppsala län

2,46

18,69

73

Östergötlands län

1,60

18,84

71

Kronobergs län

0,98

20,01

71

Södermanlands län

0,92

20,12

71

Blekinge län

0,84

18,81

69

Dalarnas län

0,58

18,57

68

Norrbottens län

0,48

18,76

68

Örebro län

-0,02

22,63

72

Jämtlands län

-0,17

19,98

68

Värmlands län

-0,18

21,46

70

Gävleborgs län

-0,40

21,13

69

Kalmar län

-0,41

24,07

73

Gotlands län

-1,03

22,32

69

Västmanlands län

-1,53

23,99

70

MIND-INDEX: JÄMFÖRELSE AV SVERIGES LÄN
Självskattad hälsa

Mind-index bygger på öppet redovisad, länsvis statistik för
självmordstal och självskattad hälsa.

Den andra indikatorn i Mind-index, Självskattad hälsa, bygger på resultat från Folkhälsomyndighetens enkät Nationella Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Denna enkät skickas
varje år till 20 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16
och 84 år. 2013 svarade 48,8 procent av de utvalda. Mind-index baseras på resultaten från frågan ”Hur bedömer du ditt
allmänna hälsotillstånd?”, med svarsalternativen: Mycket
bra, Bra, Någorlunda, Dåligt och Mycket dåligt.
Andelen som svarar Mycket bra eller Bra på denna fråga
grupperas och denna andel har använts i konstruktionen av
indexet. Även för denna indikator utgår Mind-index från
medelvärden på fyra år då det är dessa resultat som finns
tillgängliga från Folkhälsomyndigheten. Att använda medelvärden har fördelen även här att det ger mindre varierande estimat, framförallt för små län.

Självmordstal

Den första indikatorn i Mind-index bygger på åldersstandardiserade självmordstal, dvs antalet som har dött av
självmord per 100 000 invånare. Att talet är åldersstandardiserat betyder att man korrigerat värdet efter åldersfördelningen. Detta är viktigt för jämförbarheten då det
skiljer sig åt hur vanligt självmord är i olika åldersgrupper.
Statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabas för dödsorsaker har använts, och de två dödsorsakerna Avsiktligt
självdestruktiv handling (självmord) samt Skadehändelser med
oklar avsikt är inkluderade. Värden för både män och kvinnor
är kombinerade. De inkluderade åldersgrupperna är 15–84
år, för att motsvara åldersgrupperna som inkluderas i Folkhälsoenkäten, varifrån Mind-index andra del är hämtad
(självskattad hälsa).
Då självmord är relativt ovanligt innebär detta att för
små län kan självmordstalen skifta mellan olika år. För att
minska denna variation mellan åren så är istället medelvärden på fyra år använda.

Beräkning av Mind-index

Mind-index har konstruerats genom att först titta hur
varje läns självmordstal förhåller sig till det ovägda medelvärdet för alla län under en referensperiod. Varje läns
avstånd till referensperiodens medelvärde uttrycks i antal
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FIGUR 2: MIND-INDEX 2004–2013 I DE OLIKA LÄNEN
Mind-index har ökat gradvis, främst pga ökad självskattad hälsa.
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Resultat

referensstandardavvikelser. Samma sak görs för självskattad hälsa. Då det är positivt för ett län att ha ett värde
för självskattad hälsa som ligger över referensmedelvärdet,
medan det är negativt att ha ett självmordstal som ligger
över referensmedelvärdet, multipliceras självmordstalsdelen
med -1. Därmed indikerar en högre siffra en bättre situation
för båda indikatorerna. Mind-index konstrueras genom att
de båda indikatorernas värde summeras.
Referensperioden har satts till år 2004–2007 vilket
innebär att alla läns värde för varje tidsperiod jämförs
med denna period. För mer utförligt förklarad metodologi
och exempel på en uträkning hänvisas till den statistiska
bilagan.

2008–2011

2009–2012

2010–2013

Tabell 1 visar rankningen baserat på det senaste Mind-index, för åren 2010–2013. Västerbottens län toppar listan,
det är också det län med det lägsta självmordstalet
under denna period. Det län där högst andel skattar
sin hälsa som bra eller mycket bra är rankningens tvåa,
Jönköpings län.
Figur 1 visar hur förändringarna i Mind-index har
sett ut över tid bland länen. Som figuren visar så verkar
det finnas en ökning för de flesta länen under perioden
2004–2013. Ökningen beror främst på en ökning av den
självskattade hälsan (se mer nedan). Två län som rankas lågt
enligt Mind-index 2010–2013, Kalmar och Gotland, följer
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inte denna positiva trend. Dock bör det påpekas att både
Kalmar och Gotland är relativt små län, varvid deras index
är mer känsligt med avseende på små förändringar.
Västerbottens län utmärker sig genom att vara det
län som under hela perioden har haft lägst självmordstal.
Högst självmordstal över nästan hela perioden har Värmland samt Gävleborgs län haft, men för värdet 2010–2012
har både Kalmars och Gotlands län högre självmordstal.

Halland utmärker sig genom att under nästan hela
perioden ligga i topp gällande andelen som skattar sin
hälsa som bra eller mycket bra. Bara vid sista mätpunkten,
2010–2013, får Jönköping det högsta värdet. Figur 2 visar
att det är en ökning av Mind-index i de flesta län över tid.
Ökningen beror främst på en ökning i den självskattade
hälsan.

MIND-INDEX I RELATION TILL ANDRA INDIKATORER
Variabeln Arbetslöshet visar andelen (procent) personer som
är öppet arbetslösa eller ingår i program med aktivitetsstöd
i åldersgruppen 18–64 år. Variabeln Ungdomsarbetslöshet visar
samma andel men i åldersgruppen 16–24 år.
Korrelationskoefficienterna är negativa vilket betyder
att län med en lägre arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet
har högre värden på Mind-index Sverige. Figur 3 illustrerar
detta. Västernorrlands län sticker ut lite med bättre värden
på Mind-index i relation till deras höga arbetslöshet, jämfört med de andra länen.
Fullföljt gymnasium inom 4 år: Som nämnts ovan så understryker OECD i sin rapport över psykisk hälsa och arbete
i Sverige, behovet av att fokusera på ungdomar och yngre
vuxna. Gymnasieutbildning är ofta ett krav på Sveriges
arbetsmarknad idag. Variabeln Fullföljt gymnasium inom 4
år visar andelen (procent) av de elever som börjar i gymnasieskolan, inklusive IV-programmet, som får ett slutbetyg
inom fyra år. Även denna statistik är hämtad från Sveriges
kommuner och landstings databas. Denna indikator samvarierar inte med Mind-index.
Riskkonsumtion av alkohol: Riskfylld alkoholkonsumtion
är associerat med både somatiska sjukdomar, psykisk ohälsa och självmord. I Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät frågar man efter alkoholvanor och beräknar
med hjälp av AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification
Test) andelen riskkonsumenter. Dessa länsvisa resultat
har använts för att testa om det finns en korrelation med
Mind-index. Korrelationen är inte statistiskt säkerställd

Mind-index har korrelerats till andra indikatorer mätta på
länsnivå. En korrelation berättar för oss att två indikatorer
samvarierar men säger inte att den ena orsakar den andra. I
detta fall bör ytterligare försiktighet läggas vid slutsatser då
både Mind-index och de andra indikatorerna är mätta för
ett helt län, dvs korrelationerna säger ingenting om någon
samvariation på individnivå.
Mind-index har korrelerats med arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, andelen som fullföljer gymnasiet samt alkoholkonsumtion. Korrelationskoefficienter har räknats ut
som indikerar åt vilket håll som sambandet går (beroende
på om det är en positiv eller negativ korrelationskoefficient)
samt hur starkt sambandet är. Till detta redovisas också ett
p-värde som är ett statistiskt mått på hur sannolikt det är
att det samband som visas har uppstått av slumpen trots
att inget sådant samband egentligen finns. Ofta kallas ett
p-värde som är mindre än 0,05, statistiskt säkerställt.
Resultaten av korrelationerna visas i tabell 2.
Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet: Psykisk hälsa och arbetslöshet samvarierar på flera sätt. 2013 publicerade OECD
en rapport som uppmärksammade sambandet i Sverige
mellan psykisk hälsa och arbete utifrån olika synvinklar,
från vikten av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa på
arbetsplatser, till vikten av att få och ha ett arbete. Framförallt ungas behov av detta understryks.
Mind-index har korrelerats till länsvis statistik för
arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Statistiken är
hämtad från Sveriges kommuner och landstings databas.

TABELL 2. KORRELATIONER MELLAN MIND-INDEX 2010–2013 OCH ANDRA INDIKATORER
Korrelationa

P-värde

Arbetslöshetb

-0,474

0,030*

Ungdomsarbetslöshetb

-0,482

0,027*

Fullföljt gymnasium inom 4 årb

-0,086

0,771

Riskkonsumtion av alkohol

0,056

0,808

c

a
b
c

*

Spearmans rangkorrelation
År 2011
År 2010-2013
Statistiskt säkerställt
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FIGUR 3: NEGATIVT SAMBAND MELLAN ARBETSLÖSHET OCH MIND-INDEX
Län med högt Mind-index, dvs god psykisk hälsa, har låg arbetslöshet.
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och har ett högt p-värde vilket innebär att den negativa
korrelation kan ha uppkommit enbart av slumpen. Dock
går sambandet i den förväntade riktningen, dvs län med

2,00

4,00

lägre andel riskkonsumenter tenderar att ha högre värden
på Mind-index, men resultatet ska betraktas med försiktighet.

KOMMENTAR
Mind-index två ingående variabler bygger på nationella
data, insamlade på liknande sätt i alla län, vilket är en styrka och ökar jämförbarheten. Det finns dock en del begränsningar som man bör ta i beaktande.
Självskattad hälsa bygger på enkätsvar och det är ett
återkommande problem i enkäter att det endast är en
del av de utvalda som svarar. En risk är att de som mår
sämst kanske inte har möjlighet att svara på enkäten.
Dock används resultaten från enkäten i Mind-index för
att jämföra de olika regionerna. Detta innebär att den låga
svarsfrekvensen i Folkhälsoenkäten bara skapar en felkälla
i Mind-index om andelen som mår dåligt och inte besvarar
enkäten är olika i olika län, vilket kanske inte är en lika stor
risk. Dessutom har det gjorts analyser av de som inte svarat
på enkäten under tidigare år och av den analysen har man
dragit slutsatsen att det går att med statistiska metoder
minska denna potentiella felkälla. En annan begränsning
med denna variabel är att Folkhälsoenkäten endast finns på
svenska, engelska och finska.
Självmordstalen som används i Mind-index är åldersstandardiserade men variabeln självskattad hälsa är det inte.

Detta betyder att ingen hänsyn har tagits till åldersfördelningen i de olika länen då andelen med bra eller mycket
bra självskattad hälsa har jämförts. Då färre äldre än yngre
skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, så kan en variation i åldersfördelning mellan länen förklara en del av skillnaderna mellan dem. Stockholms län har yngst medelålder i
landet på 39 år medan Kalmar och Gotland har den högsta
medelåldern på 44,1 år. Dock kan den här skillnaden i ålder
mellan länen inte helt förklara Kalmars och Gotlands låga
placeringar med tanke på att dessa två län, 2010–2012, även
har de högsta självmordstalen där korrigering för åldersfördelning är gjord.
Rankningens etta, Västerbottens län, har en medelålder
på 41,6 år vilket är något högre än rikets medelålder (41,2
år). Västerbotten skulle således ha en nackdel av att ha en
relativt sett lite äldre befolkning. Trots detta intar alltså
Västerbotten förstaplatsen.
En annan aspekt är att denna rankning inte visar
skillnader som kan finnas inom ett län, t ex mellan olika
socioekonomiska grupper, där vi vet att det finns en ojämlikhet i hälsa.
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VÄSTERBOTTENS PSYKISKA HÄLSA – VAD KAN VI LÄRA OSS?
Vad kan vi lära av Västerbottens län som toppar rankingen
av Mind-index Sverige 2010–2013? För att undersöka detta
har vi intervjuat fyra personer med inblick och erfarenhet
av länets hälsosystem.

påbörjats i några inlandskommuner.” I några kommuner bjuds
alla som under det kommande året fyller 30 eller 31 år in för
en hälsoundersökning och dessutom bjuds alla in som har ett
barn som fyller 1½ år. Föräldrarna bjuds in till hälsoundersökningen i ett försök att länka samman de vuxnas hälsoundersökning med Salutsatsningen som pågår i länet för barn och
ungdomar samt deras föräldrar”.
Anneli talar varmt om Salutsatsningen som gradvis
spridits i länet sedan 2005, som är en hälsofrämjande satsning som genom ett systematiskt arbete strävar efter bland
annat trygga och goda uppväxtvillkor för varje barn i länet.
Inom satsningen samarbetar landstingets verksamheter
(mödrahälsovården, barnhälsovården och tandvården) och
de 15 kommunernas verksamheter (förskolan, skolan).

Anneli Ivarsson är barnläkare och
arbetar i Västerbottens läns landsting
i staben för verksamhetsutveckling,
där hon har fokus på barn och unga.
Hon är även forskare på Umeå
universitet och chef på enheten för
Epidemiologi och global hälsa som
har ett nära samarbete med landstinget inom folkhälsoområdet. Hon pekar på flera möjliga förklaringar till Västerbottens placering i Mind-index:

eHälsa som når ut till glesbygden

Hälsoundersökningar för medelålders och satsning
på barn och ungdomar

Umeås befolkning växer, och även kusttrakterna från
Skellefteå ner mot Umeå har en relativt stabil befolkningstillväxt. I Inlandet är det precis tvärtom – det sker en utflyttning. ”Den enkätstudie som Folkhälsoinstitutet gjorde
för några år sedan bland länets barn och unga visade att
glesbygden hade det besvärligare vad gäller psykosociala faktorer och sämre resultat i skolan”, berättar Stefan Nybom.
För att möta glesbygdens växande behov har landstinget i
Västerbotten satsat mycket på eHälsa, vilket innebär att länets
invånare via nätet kan få tillgång till kvalificerad medicinsk
hjälp. ”När det gäller eHälsa så sticker Västerbotten ut bland
Sveriges län och även i internationella sammanhang. Redan för
fem–sex år sedan när jag jobbade inom barn- och ungdomspsykiatrin använde vi oss mycket av modern teknik för att stötta
avsaknaden av kompetens på vissa orter”, säger han.

Västerbotten var i mitten av 1980-talet det län i landet som
hade högst hjärtdödlighet vilket ledde till starten av ett
pilotprojekt i Norsjö kommun. I pilotprojektet kallades
medelålders personer i kommunen in till en hälsoundersökning där det ingick en medicinsk undersökning samt
ett samtal om personens mående. Hälsoundersökningen
spreds till övriga länets kommuner och via landstingets
hälsocentraler kallas numera alla länets invånare till en
undersökning det år man fyller 40, 50 och 60 år. Fram tills
idag har sammanlagt 140 000 hälsoundersökningar genomförts. ”Interventionen är det viktiga i det här och genom
hälsoundersökningarna får man ut ett tänk i samhället om
hur man har det och hur man lever”, menar Anneli.
Hon berättar vidare om de viktiga hälsosamtalen som
utgår från ett frågeformulär som deltagaren fyllt i före samtalet. Där besvaras frågor om levnadsvanor som matvanor,
rörlighet, tobaksbruk och alkohol men också frågorna SF-36
som handlar brett om mående. Sedan går man igenom svaren
tillsammans med en sjuksköterska som är utbildad i motiverande samtal. ”Forskning har visat att den mest utslagsgivande frågan är den om självskattad hälsa. Att en människa mår
bra är egentligen en säkrare indikator för ett längre liv än ett
medicinskt värde som blodfetter”, säger Anneli.

Tidiga insatser bland barn

Enligt Stefan Nybom finns det i Umeå kommun ett brett
och omfattande arbete i samverkan mellan kommunens
skola och socialtjänst samt landstingets hälsocentraler
kring frågor som har med tidig upptäckt att göra. Familjecentraler byggs ut och en första linjes psykiatri har skapats
för barn och ungas psykiska hälsa. ”Det handlar om att ge
stöd i tidiga processer och åldrar, där den ena eller andres
resurser inte är tillräckliga. Vi har satt samman en organisation där vi samverkar konkret kring enskilda barn och
ungdomar som behöver ett stöd. Arbetet har pågått i fem
år och det finns planer på att ta arbetet vidare till andra
kommuner i länet”, berättar han. Denna satsning som av
vissa kallas Hälsa-Lärande-Trygghet (HLT) är enligt Anneli
en framtidsmodell som kompletterar det långsiktiga arbete
som Ungdomshälsan gör sedan många år tillbaks.
Anneli Ivarsson menar att Västerbotten medvetandegjorde den psykiska hälsan i länet när de i början av 2000-talet, till
de då nyligen lanserade folkhälsomålen, lade till ett ytterligare
folkhälsomål som innebar att extra medel avsattes för den
psykiska hälsan i länet. Hon talar också om landstingspoliti-

Stefan Nybom arbetar som socionom
inom socialtjänsten i Umeå och har
ett förflutet som verksamhetschef
för Barn- och ungdomspsykiatrin i
kommunen. Liksom Anneli framhåller
Stefan de omfattande hälsoundersökningarnas betydelse för västerbottningarnas psykiska hälsa. ”Idag förs det även diskussioner om
huruvida 30-åringar också ska erbjudas hälsoundersökningen,
vilket i sådant fall skulle innebära att frågorna i hälsoenkäten
anpassades efter åldersgruppen”, berättar han. Anneli tillägger
att ett pilotprojekt på landstingspolitikernas uppdrag redan
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Öppenhet och utbildning om
psykisk ohälsa

kernas beslut om att upprätta en vision om att ha ”Världens
bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020”. Sedan visionen
myntades tror Anneli att det har skapats en större medvetenhet hos de som jobbar centralt inom landstinget. ”Visionen
har varit en framgångsfaktor för den psykiska hälsan i länet
då det handlar om ett långsiktigt och brett arbete”.

Hulda Sandelin bor i Lycksele och är
ambassadör för kampanjen Hjärnkoll
i Västerbotten, som är ett av de tre
län i Sverige där kampanjen startades
2009. Hon ansökte om att bli ambassadör då hon själv har egna erfarenheter av psykisk ohälsa
som började redan i tidiga tonåren. ”Det är viktigt att
människor med psykisk ohälsa talar öppet om det, öppenhet är det som förändrar attityder. De är också viktigt att
komma ihåg att det går att bli bättre. De allra flesta återhämtar sig faktiskt och får ett fungerande liv”, säger Hulda.
Hulda ställer frågan om Hjärnkolls omfattande attitydarbete bidragit till en förbättring av den psykiska hälsan i
länet. Enligt kampanjens senaste befolkningsundersökning
har människors attityder förbättrats gentemot personer
med psykisk ohälsa i de län och under de år kampanjen
pågått mellan 2009–2013. ”Att mäta psykisk hälsa är svårt
då det är en tämligen subjektiv upplevelse, så det skulle
faktiskt vara intressant med en studie som undersökte
om den psykiska hälsan förbättrats i och med förbättrade
attityder”, fortsätter hon.
För några år sedan utbildades 1000 personer i Västerbotten i programmet Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental
Health First Aid). Programmet gav bland annat kännedom
om kliniska tecken och symtom på psykisk ohälsa samt
kunskap om hur man på bästa sätt kan stödja personer som
mår psykiskt dåligt och se till att de får adekvat professionell behandling. ”Kanske kan det också ha gett effekter?
Vore roligt om så var fallet”, säger Hulda.

Förebyggande insatser
finns i kulturen

Lars Jacobsson har varit professor
i psykiatri i Umeå sedan 1977. Idag
är han pensionerad men fortfarande
aktiv i frågor rörande den psykiska
hälsan i länet. Han bor i universitetsstaden Umeå som är en stark tillväxtort med mycket
ungdomar som utjämnar länets medelålder. ”Inflyttningen
och universitetsandan tror jag får människor att känna
en optimism och framtidstro. Detta påverkar ju att självmordstalet även av den anledningen inte stiger”.
Han är inte direkt förvånad över att det är just Västerbotten som är det län som enligt Mind-indexet har bäst
psykisk hälsa i Sverige. Han poängterar att det beror på vilka
variabler man väljer att använda för att skatta den psykiska
hälsan men bekräftar också att antalet självmord alltid legat
lågt i länet. Det i sig tror han inte är orsaken till att Västerbottningar mår bättre än andra utan att den huvudsakliga
förklaringen handlar om den mentalitet som råder i samhället. ”Jag tror att det är sociokulturella förhållanden som
utgör grunden för den positiva utvecklingen i länet”.
Lars menar att folkrörelserna och intresset för det
gemensamma har en grundläggande roll för människors
välmående. Han talar varmt om Västerbotten som ett
gammalt bondeland med en stark folkrörelsetradition med
frikyrka, idrottsrörelse och nykterhetsrörelsen som får många
människor att känna ett engagemang och en tillhörighet.
”Förebyggande insatser för den psykiska hälsan finns i kulturen, det finns en solidaritet och gemenskap i samhället som
jag tror har stor betydelse. Folk super och slåss inte. Man är
ganska hederlig, arbetsam och strävsam helt enkelt och det
gör att suicidtalet är förhållandevis lågt”, fortsätter han.
Stefan Nybom hänvisar även han till länets tradition som
medverkat till ett sedesamt leverne och redbarhet som han
tror påverkar den psykiska hälsan i länet positivt. ”Kyrkans
betydelse och det västerbottniska frisinnet har främjat
nykterhet och motverkat faktorer som är förknippade med
psykisk ohälsa. Jag vet att Västerbotten ligger bra till när det
gäller just frågor som har med kriminalitet och alkoholkonsumtion att göra. Det är mätpunkter som har en ganska
stark anknytning till psykisk ohälsa eller hälsa”, säger Stefan.
Stefan framhäver också den starka föreningsrörelsen
där människor i glesbygden får ta saker i egna händer som
kanske ses som självklart för folk som bor i större städer.
För att få saker och ting gjorda måste invånarna gå ihop
och bilda en förening vilken är oberoende av ålders- och
klassgränser. ”Det kan exempelvis handla bara om en sådan
sak som att få bredband till orten”, säger han.

En förändrad syn bland vårdpersonal

Något som Hulda Sandelin själv märkt av i sina möten
med den psykiatriska sjukvården i länet, är den förändring
som skett när det kommer till synen på och behandlingen
av personer som mår dåligt psykiskt. ”För femton år sedan
fick jag snabbt diagnosen bipolär sjukdom och fick i stort
sett prova alla mediciner som fanns. Terapi blev aldrig ett
alternativ eftersom det inte ansågs fungera på mig. Men
medicinering fungerade inte heller. Idag ser man mig som
en person med egna resurser och säger istället: hur ska vi
hjälpa dig för att du ska kunna hjälpa dig själv? Det är en
stor skillnad som framförallt ger utrymme för reflektion
och på det viset ett helt annat resultat”, säger hon.
Idag har Hulda fått diagnosen autismspektrumtillstånd
som hon upplever mer korrekt och nu förstår hon varför
behandlingen hon fick tidigare inte hjälpte henne.
Hulda lyfter fram Skellefteå psykiatri som vågar tänka
nytt och annorlunda. ”Skellefteå har varit framåt med
att erbjuda nya typer av behandlingar. Vi har också inom
Hjärnkoll haft ett bra samarbete med Skellefteå psykiatri
som har stått med oss på mässor och i andra sammanhang
för att förändra attityder. Även Skellefteå kommun har
under 2014 ett ökat fokus på den psykiska hälsan bland
invånarna”.
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SJÄLVMORDSTAL
Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas för dödsorsaker
Dödsorsaker inkluderade:
– Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord), motsvarande ICD-10 koder X60–X84
– Skadehändelser med oklar avsikt, motsvarande ICD-10
koder Y10-Y34
Ålderstandardiserade dödstal enligt Sveriges medelbefolkning år 2000 har använts.
Inkluderad population: Män och kvinnor, ålder 15–84 år.
Kommentar till användning av både säkra och osäkra
suiciddiagnoser:
Diagnosen suicid fastställs vanligen på ett av landets sex
rättsmedicinska avdelningar. De är lokaliserade till Göte-

borg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Det är möjligt att praxis för att fastställa säkra suicid vs.
osäkra suicid skiljer sig åt mellan dessa avdelningar. Således
förefaller fall som bedömts i Umeå ha en lägre andel osäkra
fall medan motsatsen gäller för bedömningar i Uppsala. För
att ge en rättvisare bild av förekomsten av suicid i olika län
är det därför motiverat att använda ett mått där säkra och
osäkra suicid är sammanräknade.
Bearbetning av data:
För varje år, 2004–2012, har de åldersstandardiserade
dödstalen för Avsiktligt självdestruktiv handling och Skadehändelser med oklar avsikt summerats. Ovägda, glidande
medelvärden för fyra år har räknats ut, dvs 2004–2007,
2005–2008, 2006–2009, 2007–2010, 2008–2011, 2009–2012
och 2010–2013.

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
Källa: Folkhälsomyndighetens enkät Nationella Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor
Fråga: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”
Svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Någorlunda, Dåligt och
Mycket dåligt.
Andel som uppfattar sin hälsa som Bra eller Mycket bra
grupperas (gjorts av Folkhälsomyndigheten) och jämförs
mellan länen.
Deltagare: Slumpmässigt urval av 20 000 personer, ålder

16–84 år. Resultaten för Gotlands län bygger även på svar
från ett tilläggsurval av individer då Gotlands län har en
liten befolkning.
Ålderstandardiserade resultat för självskattad hälsa på
regional nivå är inte tillgängligt på Folkhälsomyndighetens hemsida och därför är värdena för självskattad hälsa i
MIND-index ej åldersstandardiserade.
De glidande medelvärden på fyra år för självskattad
hälsa som används för skapandet av Mind-index är de som
är uträknade och redovisade av Folkhälsomyndigheten.
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UTRÄKNING AV MIND-INDEX SVERIGE – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
1. Referensperioden sattes till den första inkluderade tidsperioden, 2004–2007.
2. Ett ovägt referensmedelvärde, samt dess referensstandardavvikelse, för alla län beräknades för tidsperioden
2004–2007, för självmordstal. Referensmedelvärdet för
självmordstal är 19,1, med referensstandardavvikelsen 1,88.
3. Motsvarande ovägda referensmedelvärde, samt referensstandardavvikelse, räknades ut för självskattad hälsa.
Referensmedelvärdet för självskattad hälsa är 67,2 med
referensstandardavvikelsen 2,57.

4. Sedan beräknas hur varje län, vid varje tidsperiod, förhåller sig till referensmedelvärdet, för respektive indikator. Detta uttrycks i antal standardavvikelser. Självmordstalsdelen multipliceras med -1 för att höga värden
på båda indikatorerna ska påvisa en bättre situation.
5. De respektive index-delarna för självmordstal och självskattad hälsa summeras till Mind-index.

Observera att dessa värden ej kan ses som representativa medelvärden för Sverige under denna period då de
är oviktade (dvs Gotlands värde väger lika tungt som
Stockholms trots att antalet invånare skiljer sig väldigt
mellan länen). Referensmedelvärdena används endast för
att se hur spridningen mellan länen ser ut.

EXEMPEL PÅ HUR MIND-INDEX FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010–2013 HAR BERÄKNATS
Stockholms läns självmordstal (medelvärde 2010-2013): 19,32
Stockholms självmordstal (2010-2013) i förhållande till referensåret:
19,32 (Stockholm 2010–2012) – 19,1 (referensmedelvärde)
1,88 (referensstandardavvikelse)

= 0,12

Detta multipliceras med -1 för att användas i MIND-index → - 0,12

Stockholms läns självskattade hälsa (medelvärde 2010-2013): 75

Stockholms läns självskattade hälsa (2010-2013) i förhållande till referensåret:
75 (Stockholm 2010–2013) – 67,2 (referensmedelvärde)
2,57 (referensstandardavvikelse)

= 3,04

MIND-index Stockholms län (2010-2013): 0,12 + 3,04 = 3,2
(obs, avrundade värden, i uträkning av MIND-index har fler decimaler använts)

Länen rankas sedan efter värdena på MIND-index, det högsta värdet på MIND-index rankas som nummer 1.
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