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BAKGRUND

Vilka effekter har ekonomiska kriser
på behovet av mentalvårdstjänster
och användningen av dem?
RESULTAT
Ekonomiska kriser kan på många sätt påverka användningen av mentalvårdstjänster samt uppsökandet av tjänster. Negativa följder av ekonomiska kriser
och individuella faktorer i anknytning till dem som behöver hjälp kan påverka
användningen av tjänster.
1) Ekonomiska kriser kan påverka användningen av mentalvårdstjänster genom att öka
• det allmänna uppsökandet av hjälp för psykiska problem såväl inom den
psykiatriska specialiserade sjukvården som primärvården.
• uppsökandet av akutvård för psykiska problem.
• uppsökandet av psykiatrisk avdelningsvård särskilt av orsaker som gäller
affektiva störningar och personer som uppsöker avdelningsvård för
första gången.
• användningen av hälsovårdstjänster av orsaker som gäller självdestruktivt beteende särskilt bland män och alla mellan 35 och 54 år.
2) Ekonomiska kriser kan påverka användningen av receptbelagda läkemedel
genom att öka
• användningen av psykofarmaka (t.ex. antidepressiva läkemedel).
• användningen av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet
(t.ex. opiater).
3) Under ekonomiska kriser kan arbetslöshet öka
• uppsökandet av mentalvårdstjänster särskilt i fråga om män i de länder
där sysselsättningsgraden har varit låg.
• användningen av öppenvårdstjänster inom mentalvårdstjänster.
• användningen av opiater och insomningsmedicin.
• sådan användning av tjänster som beror på självdestruktivitet.
4) Ekonomiska kriser kan påverka uppsökandet av hjälp på individuell nivå
genom att öka
• kvinnors benägenhet mer än mäns att söka hjälp i olika hälsovårdstjänster, såsom öppenvård, akutvård eller avdelningsvård.
• självdestruktivt beteende bland män jämfört med kvinnor.
• uppsökande av avdelningsvård på grund av depression som beror på ett
ekonomiskt nödläge.
• marginalisering av personer med invandrarbakgrund samt antalet personer som hamnar utanför tjänster.

Faktorer som gäller den psykiska hälsan är individuella och människor reagerar olika på kris- och stressituationer.1 Utmaningar som gäller den
psykiska hälsan kan förutom individen beröra individens familj och närstående.2 Samhällskriser, såsom
ekonomiska kriser, kan öka riskfaktorer som äventyrar den psykiska hälsan, såsom arbetslöshet, skuldsättning samt en försämring av den socioekonomiska ställningen. Dessutom kan samhällskriser försämra
skyddande faktorer, såsom arbetets
kontinuitet.3 Studier har visat att ekonomiska kriser ökar självdestruktivitet, affektiva störningar och ångestsyndrom samt alkoholkonsumtion
och psykisk belastning.4 Dessa har å
sin sida en anknytning till ett ökat behov av mentalvårdstjänster.4 Även
behovet av mentalvårdstjänster kan
förändras, eftersom en konsekvens
av ekonomiska kriser är att individer,
som annars inte nödvändigtvis skulle
behöva tjänster, kan söka mentalvårdstjänster.5 Därmed är det viktigt
att beakta att tjänster som erbjuds
särskilt under och efter krissituationer
svarar mot eventuella förändrade behov samt samhällssituationen.5
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ANVÄNDBARHET I FINLAND
Resultaten lämpar sig för att utnyttjas i Finland, eftersom man bör beakta
vilka effekter olika samhällskriser har på behovet av mentalvårdstjänster och
användningen av dem vid utvecklingen av tjänster samt beslutsfattande i
anknytning till dem. Även i Finland bör man under samhällskriser möjliggöra
tillgång till hjälp och stöd för utsatta individer, deras närstående och familjer,
eftersom till exempel ekonomiska kriser kan leda till att människor på grund
av ekonomiska orsaker hamnar utanför mentalvårdstjänster och tjänster
som erbjuds av samhället. Dessutom bör man i olika hälsovårdstjänster
kunna svara mot det stödbehov och sökande av hjälp som eventuellt förändrats på grund av ekonomiska kriser.
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