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PREVENTION 

En miljö som erbjuder trygghet i barndomen, stöder den psykosociala uppväxten och uppmärksammar 
individuella behov samt en uppfostran som är känslig för barnets temperament både hemma, i 
småbarnspedagogiken, i skolan och under fritiden. En adekvat behandling av utvecklingssvårigheter och 
psykiska störningar i barndomen (t.ex. inlärningssvårigheter, språkstörningar, ADHD) och stöd för 
uppväxtmiljön vid psykosociala svårigheter (negativa livserfarenheter som belastar familjen, ekonomiska 
svårigheter, kriser som föräldrarna upplever) 

En miljö som stöder utvecklingen i ungdomsåldern hemma, i skolan och under fritiden 
Undervisning i emotionella färdigheter, interaktions- och problemlösningsfärdigheter i skolan och i den 
övriga närmiljön (A) 

Nivåstrukturering av undersökning och behandling av 
beteendestörningssymtom och beteendestörningar 
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Den unga har upprepade beteendesymtom som avviker från jämnåriga, och orsakar olägenheter i 
vardagslivet. 

BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER PÅ BASNIVÅ I NÖDVÄNDIGT SAMARBETE MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, 
SKOLAN OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Stressfaktorer i skolan, till exempel 
– inlärningssvårigheter > speciallärarens bedömning, skolpsykologens undersökningar > pedagogiskt
stöd som krävs på grund av eventuella inlärningssvårigheter

• I ungdomsåldern kan det framträda till exempel specialsvårigheter i inlärningen, språkstörningar
eller omfattande inlärningssvårigheter eller aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar eller
autismspektrumstörningar som inte konstaterats i barndomen och som utsätter för
beteendesymtom.

– konflikter mellan studerande, till exempel mobbning > utredning av konflikter i samarbete mellan
skolan och hemmet, ordnande av individuellt stöd som parterna eventuellt behöver
– motsättningar i förhållande till lärarna > utredning av dessa i nödvändig omfattning
Stressfaktorer hemma (illabehandlingsformer som riktas direkt mot den unga: exponering för våld och 
andra missbruk som vittne, exponering för aggressiva och antisociala rollmodeller eller föräldrarnas eller 
familjens problem, resulterande i att den unga blir tvungen att ta ett för stort ansvar eller lämnas utan 
omsorg och handledning) > kontakt med socialvården eller barnskyddsanmälan, samarbete med 
socialvården i planeringen och genomförandet av interventioner 

Stressfaktorer i relationer med jämnåriga (att bli utanför kontakter med jämnåriga, kontinuerliga 
konflikter, mobbning, utnyttjande, gruppfenomen som stöder en ogynnsam utveckling) > ingripande i 
allvarliga problem i samarbete med hemmet, skolan, socialvården, hälso- och sjukvården och eventuellt 
andra parter enligt behov 
Somatiskt hälsotillstånd och eventuell rusmedelsanvändning 

https://www.kaypahoito.fi/nak09068


 

DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDENS BEDÖMNING 
 

Genomgång av utredningar och åtgärder som genomförts på basnivå (hälso- och sjukvården, 
socialförvaltningen och skolan) samt eventuella redan utförda utredningar och åtgärder på specialnivå 
(somatisk specialiserad sjukvård, barnskyddsåtgärder) 

 
Diagnostisk bedömning av den unga: beteendestörning, annan eventuell störning, samsjuklighet 

 
Eventuella övriga undersökningar på specialnivå i samarbete med skolan, socialvården och de somatiska 
specialiteterna 

 
 

Den unga hänvisas enligt lokal praxis till tjänster på specialnivå om problemen fortsätter efter 
undersökningar och interventioner på basnivå. 

 

 
 

SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN primärt inom öppenvården 
 

Behandlingar genomförda med kognitiv-beteende metoder (B) 
 

Mångformiga systemiska terapier vid behandling av antisocialt beteende och tilläggsproblem hos 
ungdomar (kan tillhandahållas inom den specialiserade sjukvården eller barnskyddet) (B) eller mångformigt 
och intensivt arbete enligt samma principer tillsammans med den unga, dennes familj och andra personer i 
den ungas utvecklingsmiljöer 

 
Ändamålsenlig behandling av sjukdomar 

Eventuell läkemedelsbehandling 

Samarbete med socialvården, skolan och andra aktörer enligt behov 
 

Kortvarig ungdomspsykiatrisk avdelningsvård kan vara nödvändig i akuta situationer (självdestruktivitet, 
allvarligt hot om våld) eller för att utföra undersökningar, men antisocial utveckling som förklaras av den 
ungas uppväxtmiljö förutsätter i sig själv inte ungdomspsykiatrisk avdelningsvård. 

 
En beteendestörning hos ungdomar kan (också) kräva jourmässig sjukhusvård i fall av ett akut hot om 
självmord eller ett direkt hot om våld i anslutning till en allvarlig psykisk störning hos en minderårig, när 
övriga begränsande åtgärder (socialförvaltningen, polisen) inte är mera lämpliga. I dessa situationer kan 
en observationsremiss komma i fråga. 

  

VÅRD PÅ BASNIVÅ 
 

Stressfaktorer som utsätter för eller upprätthåller beteendesymtom lindras/avlägsnas i samarbete med 
familjen, hälso- och sjukvården, skolan och elevvården, socialförvaltningen och eventuellt andra aktörer enligt 
behov. 

Den unga erbjuds individuellt stöd enligt de problem som framkommit i bedömningen 
• Ungdomar med beteendestörningssymtom har ofta bristfälliga sociala färdigheter både gällande 
tolkning av situationer och i regleringen av det egna beteendet. Dessa färdigheter bör läras ut till 
den unga innan man kan förutsätta att hen behärskar dem. Det är viktigt att belöna positivt 
beteende. 

Behandling av samtidig okomplicerad ADHD sker i huvudsak inom primärvården, vid behov med stöd av 
konsultationer inom den specialiserade sjukvården 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09060
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09064


 

UNDERSÖKNING OCH VÅRD PÅ EVA-ENHETEN 
 

En omfattande multidisciplinär undersökning under säkerhetsavdelningsförhållanden som särskilt gäller 
våldsrisken och åtgärder att få denna under kontroll 

 
Vårdperioder i situationer där beteendestörningen i sig själv omfattar allvarliga samtidiga störningar som 
kräver säkerhetsavdelningsförhållanden 

 
Individuellt valda läkemedelsbehandlingar och psykosociala behandlingar med individuella, grupp-, familje- 
och samhällsvårdmetoder i säkerhetsavdelningsförhållanden avsedda för minderåriga 

 
Upprättande av en plan för fortsatt vård som stöder framgångsrika utvecklingsuppgifter i ungdomsåldern 

 
Även av Institutet för hälsa och välfärd begärda rättspsykiatriska undersökningar av minderåriga som 
dömts av domstol.  

Om symtomen på en beteendestörning hos den unga, trots en utvecklingsmässigt lämplig 
uppväxtmiljö (inklusive behövlig  plats för vård utom hemmet) och lämplig vård, ökar, särskilt i 
riktning mot aggression i anslutning till brist på impulskontroll, symtomen omfattar svåra 
tilläggssymtom som inte reagerar för vården och ger upphov till en befogad misstanke om någon 
annan allvarlig störning i bakgrunden av beteendestörningssymtomen, kan man överväga en 
remiss till en undersöknings- och vårdenhet för särskilt svårbehandlade minderåriga (EVA). 
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