
Globalt + Lokalt
= en förutsättning för effektivt och framgångsrikt förbättringsarbete 

kring psykisk hälsa och psykiatri

All kunskap vi har i världen pekar åt samma håll - psykisk 
hälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem. Det 
beräknas kosta 4% av ett lands BNP årligen. Hur ett 
effektivt arbete för psykisk hälsa kan etableras mellan alla 
samhällssektorer är en utmaning nu och för framtiden. 
Många länder arbetar med denna utmaning och för ett 
litet land som Sverige finns mycket att lära av länder, 
provinser, regioner och städer i Norden, Europa samt i 
Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. 

Vårt internationella arbete under 2012-2014 har haft 
ett tydligt fokus på att etablera snabba kontaktvägar 
för kunskapsutbyte. En viktig pusselbit i detta är vårt 
medlemskap i IIMHL, the International Initiative for 
Mental Health Leadership (www.iimhl.com) som är ett 
initiativ för ledare för verksamheter och i förvaltningar, 
regionalt och nationellt. Genom medlemskapet är alla 
ledare på alla nivåer i Sverige välkomna som medlemmar. 
Sverige är den nyaste medlemmen i nätverket, som sedan 
tidigare innehåller Australien, England, Irland, Kanada, 
Nya Zeeland, Skottland och USA. Genom nätverket växer 
Sverige 50 gånger - en bra chans att få utbyta nya idéer. 

Vad gör våra samarbetsländer?

•      INVESTERAR i breda, tvärsektoriella 
utvecklingsstrategier med 10-åriga 
tidsperspektiv

•      BYGGER systematiska 
implementeringsstödjande strukturer

•      FOKUSERAR FÖR FRAMTIDEN: 

        -     Fokuserar på barn och unga
        -      Utvecklar förbättrade livsvillkor för 

personer med allvarlig psykiatrisk 
sjuklighet 

        -      Etablerar ett befolkningsperspektiv 
på psykisk hälsa

“…förbättringar i befolkningens 
hälsa är bara möjlig om länder gör 

förebyggande och behandling av psykiska sjukdomar 
och missbrukssjukdomar till en prioritering för folkhälsan” 

(Whiteford et.al. i The Lancet 2013)



SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
även under 2015 – vi kallar den Uppdrag Psykisk Hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som 
anges i regeringens PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016.

•     En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård 
och omsorg av god kvalitet 

•    Tillgång till arbete och sysselsättning

•    Möjlighet till delaktighet och inflytande

Överenskommelsen innehåller också ett uppdrag till 
SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram 
en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och 
motverka psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vill du veta mer?
På www.uppdragpsykiskhälsa.se finns en hel del övergripande 

material såsom en rapport om andra länders nationella strategier för 
psykisk hälsa och länkar till filmer där erfarenheter från andra länder lyfts. 

Där kan ni även hitta fördjupande erfarenheter kring specifika teman såsom 
första linjen, samordnade insatser och sociala investeringar. Vårt internationella 
arbete fortsätter under Uppdrag Psykisk Hälsa och vi är angelägna om fortsatta 

diskussioner kring hur vi kan snabba upp förbättringsprocesserna med hjälp 
av snabb och enkel tillgång till goda idéer var de än kommer ifrån. Om du är 

intresserad att diskutera vidare, var vänlig kontakta 
Fredrik Lindencrona   

fredrik.lindencrona@skl.se 
08-452 79 06  


