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RAPPORT FRÅN STUDIERESA OCH DELTAGANDE I KUNSKAPSUTBYTE I 

KANADA SEPTEMBER 2015 

BAKGRUND 

Sverige har, genom Socialdepartementet och SKL, sedan 2013 varit medlemmar i ett aktivt 

internationellt nätverk för ledare från nationell, regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa och 

psykiatri. Nätverket heter IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership, se mer på 

www.iimhl.com) och syftar till att sprida relevant kunskap om policies och strategier, organisatoriska 

lösningar, bra program och insatser etc. så snabbt som möjligt mellan länderna. Man gör det genom 

olika typer av aktiviteter såsom aktiva grupper kring olika teman, webinarier, nyhetsbrev, och en 

återkommande vecka (lärandeutbytet) var 18e månad där de aktiva grupperna träffas på plats och där 

cirka 400 ledare från alla länderna samlas för en gemensam konferens. Sverige ordnade ett antal aktiva 

grupper på relevanta teman för Socialdepartementet och SKLs satsningar vid förra lärandeutbytet i 

Europa i juni 2014. Nätverket har bidragit till mycket ny kunskap och många bra lösningar som kunnat 

tillämpas i Sverige de senaste åren. Här följer en sammanfattande rapport kring lärandeutbytet samt den 

bilaterala studieresan som den internationella samordnaren inom Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL 

organiserade för ordförande och vice-ordförande för programberedningen för barn och ungas hälsa samt 

chefer och medarbetare från SKL och en representant för Folkhälsomyndigheten.  

 

STUDIERESA TILL TORONTO OCH OTTAWA –  17 & 18 SEPTEMBER 

Den del av resan som ordnats bilateralt mellan Sverige gav en unik möjlighet att fördjupa kunskapen 

om de många intressanta strategier och strukturella lösningar i provinsen Ontarios och på federal nivå 

(t.ex. Mental Health Commission of Canada) som utvecklats under se senaste åren.  

Genomgående har Kanada lyckats med just de utmaningar som står i fokus för arbetet såväl i den nya 

programberedningen kring barn och ungas hälsa som i SKLs samarbete med Socialdepartementet kring 

psykisk hälsa. Den gemensamma utmaningen handlar om hur man kan bygga långsiktigt hållbara 

strategier med alla relevanta samhällssektorer såsom skola, arbete, socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

En viktig investering för att möjliggöra detta är troligen att bygga en effektiv stödstruktur för att ge 

aktivt stöd för framgångsrik implementering- Här finns ett antal sådana program med vilka samarbete 

har skett under ett antal år och nu gavs möjlighet att studera dessa noga också för andra personer inom 

Programberedningen, Uppdrag Psykisk Hälsa och andra strategiska avdelningar på SKL.  

ONTARIOS SAMORDNADE STRATEGI FÖR PSYKISK HÄLSA  

I provinsen Ontario har en tio-årig strategi för psykisk hälsa etablerats av provinsregeringen med många 

ministerier aktivt involverade. Under en heldag hade kollegor från Ontario (CAMH PSSP) ordnat 

dialoger med en rad olika aktörer runt den samordnade strategin för psykisk hälsa. Vi träffade och fick 

föredragningar från de olika hierakiska nivåer från bl.a. Utbildningsministeriet, Socialministeriet och 

Ministeriet för barn och unga.  Respektive nivå, de högsta tjänstemännen i varje departement och deras 

medarbetare, redogjorde för hur samordningen hade kommit till, utvecklats och nu drevs kontinuerligt 

inom och mellan resp. departement och till den politiska nivån. Under eftermiddagen fick vi en 

redogörelse för arbetet som bedrevs specifikt och tillsammans av de stödsystem för implementering och 
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utveckling som respektive ministerie investerat i. I sammanfattning kan man summera huvuddragen av 

strategin i Ontario med följande punkter:  

 Politisk enighet:  

Strategin samlar provinsregeringen som helhet och den är undertecknad av samtliga 25 

ministrar. Sex departement har egna budgetåtagande i strategin. Grupper på olika 

beslutsnivåer från resp. departement har tydliga uppdrag att stödja strategin med de verktyg 

och beslutsmandat som de besitter.  

 Långsiktigt åtagande: 

Strategin ”Open Minds – Healthy Minds” lanserades 2011 och har ett tio-årigt perspektiv. Det finns 

därför ett långsiktigt åtagande som helh 

et är partiskiljande. Inom den ramen kan olika majoriteter som kan uppkomma under val mellan dessa 

perioder föra fram särskilda prioriteringar.  

 Bred legitimitet i många sektorer  

Det finns en stor legitimitet för betydelsen av psykisk hälsa inom många sektorer och denna breda syn 

stöds av allmänheten. Begreppen tillåts variera för varje sektor för att de ska känna sitt ägarskap för 

problemen och för att kunna formulera åtgärder som passar för respektive sektor.  

• Man investerar i aktivt implementeringsstöd 

En viktig del av strategin handlar om den investering som görs i aktiva implementeringsstödjande 

program för olika delar av strategin. Dessa stöd samarbetar nära men har samtidigt stark legitimitet i de 

specifika sektorer där de verkar.  

 Genomförande i sekvenser  

Den tioåriga, tvärsektoriella strategin är designad i sekvenser annars blir det för stort och 

svårmanövrerat. Man tror att försöka att angripa allt samtidigt hade varit som att ”koka en ocean” eller 

att ”äta hela elefanten på en gång”. Man tog dock fasta på det tvärsektoriella och startade med 

inriktning på en livsperiod, alltså alla aktiviteter för barn och unga under strategins första 3-4 år.  

 Delaktighet från alla viktiga aktörer  

För att få legitimitet och träffsäkerhet behöver man kunna rikta insatser till det som verkligen spelar roll 

på sätt som verkligen spelar roll. Det är inte möjligt utan delaktighet från de viktiga målgrupperna. 

Former för hur barn och unga själva kan bli delaktiga utvecklas och testas.  

MARS SOLUTIONS LAB 

I samverkan mellan många intressenter i Ontario, såväl offentliga som privata, har MaRS Discovery 

District etablerats för att stödja innovationsutveckling. En del av verksamheten berör utvecklingen av 

sociala innovationer inom en rad relevanta områden - MaRS Solutions Lab. Verksamheten här bedrivs 

med modern metodik för systematisk utveckling av nya innovationer för att lösa angelägna problem. 

Labbet inbjuder många olika aktörer att samspela för identifiera behov och utforma lösningar. Inom 

områden med direkt relevans för psykisk hälsa fanns bl.a. utvecklingen av ett så kallat socialt 
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utfallskontrakt kring insatsen Bostad Först samt etableringen av lokala innovationslab med fokus på 

enkla insatser för psykisk hälsa i skolan.  

KOMMISSIONEN FÖR PSYKISK HÄLSA I KANADA 

Kommissionen för psykisk hälsa etablerades av den Kanadensiska federala regeringen 2008. Uppdraget 

var att utveckla en strategi för psykisk hälsa för Kanada och var ett direkt svar på en förväntan på 

Kanada, som ett G8 land, att likt de andra länderna ha en bärkraftig strategi på området. Kommissionen 

har ett mandat att rapportera till regeringen direkt och det sker som helhet, inte företrädesvis via t.ex. 

Socialminister. Kommissionen presenterade många av sina aktiva program, såsom arbetet med psykisk 

hälsa bland arbetsgivare och sitt arbete med en storskalig test av Bostad Först. Inom Kommissionen har 

ett särskilt center för kunskapsutbyte etablerats för effektiv spridning av goda idéer över Kanada.  

KANADENSISKA FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN  

Kanadensiska Folkhälsomyndigheten är numera aktivt involverade på psykisk hälsoområdet. Man 

arbetar med utvecklingen av indikatorer för epidemiologisk övervakning inom området och det 

närliggande området kring jämlikhet i hälsa. Även i det stora arbetet kring äldre har psykisk hälsa en 

viktig roll. Det kanske mest tydligt framträdande området är samarbetet med Kommissionen kring en 

självmordsförebyggande strategi. Folkhälsomyndigheten driver också en aktiv innovationsstrategi i 

flera steg. Ett av två huvudområden handlar om barn och ungas psykiska hälsa. Strategins första steg 

handlade om att identifiera och finansiera utvecklingen av lovande insatser som kunde bedömas 

lämpliga för spridning tvärs Kanada. I det andra steget testades de framgångsrika strategierna från steg 

1 i ett antal nya sammanhang. Utvecklarna fick då medel för att kunna stödja implementering och 

systematisk anpassning till de nya sammanhangen där nya betingelser rådde. Steg 3 är på väg att starta 

och där är tanken att de insatser och deras systematiska anpassningar som varit framgångsrika förbereds 

för användning i hela eller åtminstone alla relevanta delar av Kanada. Här analyserar och stödjer man 

de faktorer som kan behöva påverkas på en övergripande nivå såsom i regelverk och finansiering för att 

insatsen ska kunna börja tillämpas i full skala.  

 

DELTAGANDE I IIMHLS LEARNING EXCHANGE: MATCHER OCH KONGRESS –  

21-25 SEP 

Nätverket ordnar kongresser var 18:e månad där alla länder är välkomna att delta. I anslutning till 

kongresserna möts 20-25 arbetsgrupper inom olika tema som till exempel suicid, barn och unga, äldres 

situation och kvalitetsindikatorer i allmänhet med 10-30 deltagare vardera. Föregående kongressperiod i 

jun 2014 ordnade Sverige för första gången matcher. Denna gång fanns svenska deltagare i fyra 

matcher:  

 

 Barn och unga (Hans Leghammar, Johanna Sjö, Åsa Furén-Thulin, Karin Lindström och 

Hanna Åkesson) 

 Arbetsplatsers arbete med psykisk hälsa (Leif Klingensjö, Tomas Bokström, Lotta Jernström, 

Anna Östbom och Kerstin Evelius) 

 Psykisk hälsa hos äldre (Marit Grönberg Eskel) 

 Kvalitetsmätning (Martin Rödholm) 
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 Internationella nätverket för kunskapsutbyte kring psykisk hälsa (Fredrik Lindencrona, som 

också delade värdskapet för mötet) 

 

BARN OCH UNGA  

Värd för lärandeutbytet var Center for Excellence in Children and Youth Mental Health 

(http://www.excellenceforchildandyouth.ca/). Det är ett center som arbetar med att bistå motsvarande 

barn- och ungdomspsykiatrin i Ontario för bästa möjliga vård baserad på kunskap. De erbjuder en rad 

samverkande verktyg, tjänster, program och utbildningar som även stödjer individer och 

brukarorganisationer. Deltagarna kom från Kanada, Australien, Irland, USA och Sverige. Länderna 

utbytte erfarenheter om ett antal utmaningar och lösningar. Ett antal utmaningar och lösningar lyftes 

fram:  

 

 SYSTEMEN HAR FÖR LITEN KAPACITET:  

Flera länder kämpar med att klara allt större behov samtidigt som man inte har tillräckligt med utbildad 

personal. De har också höga sjuktal inom professionen.  

 

Lärorika exempel på lösningar: 

Nya Zealand: Alla statliga departement har samma mål, att stödja utsatta barn. Australien: 

Rekryteringsproblem finns för andra områden, men har inte drabbat Head Space (målgruppsanpassat 

program) som involverar brukarna både i rådgivande paneler och som anställda.  

 

 SYSTEMEN ÄR KOMPLEXA OCH SVÅRNAVIGERADE 

 

Lärorika exempel på lösningar: 

Irland: ”Path finder projects”/att hitta vägen 

Irland: Connecting to life. Suicidprevention. Utveckling av målgruppsanpassad information. 

http://health.gov.ie/blog/publications/connecting-for-life-irelands-national-strategy-to-reduce-suicide-

2015-2020/ 

 

 SVÅRA ÖVERGÅNGAR FRÅN VERKSAMHETER FÖR BARN OCH UNGDOM 

TILLVUXEN 

Förutsättningar, lagstiftning och arbetskulturer skiljer sig väsentligt mellan ungdomsverksamheter och 

vuxenverksamheter.  

 

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/
http://health.gov.ie/blog/publications/connecting-for-life-irelands-national-strategy-to-reduce-suicide-2015-2020/
http://health.gov.ie/blog/publications/connecting-for-life-irelands-national-strategy-to-reduce-suicide-2015-2020/
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Lärorika exempel på lösningar: 

Australien: Barn- och ungdomspsykiatri omfattar alla 0-24 år. Verksamheter riktade till barn och 

ungdomar med ett drop-in system, walk-in clinic där man inte behöver förbeställa tid. 

 

Olika kvalitetsstrategier lyftes fram:  

 ATT STÄRKA FAMILJERNAS RESURSER FÖR ATT DE SJÄLVA SKA KUNNA GE 

SINA BARN OCH UNGA BRA STÖD 

Lärorika exempel på lösningar: 

Australien: Exempel på verksamhet där familjen får underteckna en överenskommelse om att arbetet 

görs med hela familjen och inte endast den unge i familjesystem. 

Finland: ”Öppen dialog” är ett gott exempel. Träffar hela familjen vid ett första möte och håller i det 

engagemanget. 

Irland: Mental Health Act involverar familjen även när det gäller vuxna.  

 DELAKTIGHET FÖR MÅLGRUPPEN OCH DERAS ANHÖRIGA 

Lärorika exempel på lösningar: 

Kanada/Ontario: Utbildningsprogram för brukarmedverkan, såväl ungdomar som familjer. Två 

ungdomar och två föräldrar i rådgivande kommittéer. Har utvecklat medverkan till att vara 

medskapande. Följer med i hela processen.  

Australien: Head Space är framgångsrikt bland annat tack vare brukarmedverkan i såväl styrning som 

praktik. Involverar ungdomar med egen erfarenhet och har föräldraråd. 

Irland: Ungdomspaneler motsvarande Head Space i Australien. 

 

 UTVECKLA BÄTTRE TERMINOLOGI OCH BEGREPP 

Förutsättningarna för en bättre anpassning av verksamheten till det som verkligen spelar roll ökan om 

man lär sig diskutera och arbeta för funktionalitet istället för diagnos och symtomreduktion I 

begreppsfrågan ligger också behovet av att möta andra områden utifrån deras perspektiv och 

kompetens.  

Lärorika exempel på lösningar: 

Ontario/Kanada: Jobbar medvetet med språket för att undvika att alienera skola och lärare. Viktigt för 

att öppna det professionella samtalet.  

 

Kvalitetshöjande strategier  

 MÄT RESULTAT – ÄVEN UTIFRÅN RESURSER OCH KOSTNADER  
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Diskussion i flera länder om hur insatser ska värderas och hur man mäter resultat. Ökat intresse för 

utvärdering när det krävs för att komma ut väl i resursfördelningen. Det finns också flera exempel på 

studier där man mäter insatser mot vinster i samhället i stort.  

 

Lärorika exempel på lösningar: 

Ontario/Kanada: Har utvecklat en modell för resultatstyrning av resurser  

McCreary Center (studie samhällskostnader) 

 

 SATSA PÅ ETT EFFEKTIVT IMPLEMENTERINGSSTÖD 

Flera länder arbetar med implementeringsstöd/kunskapsstöd till den egna sektorn, psykiatrin, men även 

till socialtjänst och skola.  

Lärorika exempel på lösningar: 

Australien: Jobba med skolan, att lärare ska veta när de ska dra i trådar, vilka trådar. 

Irland: REACH – psykisk hälsa i skolan.  

Ontario/Kanada: Att nå ut till alla elever, integrera psykisk hälsa i skolan och ta chansen när den 

kommer. School Mental Health ASSIST  

 

ARBETSPLATSERS ARBETE MED PSYKISK HÄLSA 

Värd för IIMHL:s möte om Psychologically Safe Workplaces, Toronto, 21-22 september 2015 var 

Kanadas kommission för psykisk hälsa som har tagit fram en standard för psykisk hälsa och 

välbefinnande på arbetsplatser (Standard for Psychological Health and Safety in the Workplace) i 

samarbete med standardiseringsorgan och arbetsgivarorganisationer. Inspel från liknande verksamheter 

i Australien, Nya Zeeland och England presenterades också.  

 

En långsiktig och systematisk utvecklingsprocess 

Utvecklingen av standarden har pågått sedan 2006/2007 då senatsrapporten Out of the shadows at last 

publicerades. 2009 anordnades en s.k. konsensuskonferens för att få mandat från berörda parter 

(fackförbund, arbetsgivare och offentlig sektor/vårdgivare samt standardiseringsinstitut) att ta fram en 

nationell standard. Bland argumenten för en standard fanns förbättrad kostnadseffektivitet och 

förbättrad riskhantering. Standarden lanserades i januari 2013 och är den första i världen. 

 

 

 

http://www.mentalhealthcommission.ca/English/issues/workplace/national-standard
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/391/soci/rep/rep02may06-e.htm
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Genomtänkt begreppsram 

Terminologi beskrivs som en nyckel för framgång – att inte använda psykisk ohälsa, psykisk hälsa eller 

välmående. Termen psychological bra för att det inte anspelar direkt på psykisk hälsa och inte heller 

finns en förutfattad mening av dess betydelse (såsom för begreppet wellbeing). Standarden använder 

följande definition för att beskriva en psykologiskt hälsosam och säker arbetsplats: ”A workplace that 

promotes workers’ psychological well-being and actively works to prevent harm to worker 

psychological health, including in negligent, reckless, or intentional ways”.  

 

 

Implementeringsstöd  

Fokus för nuvarande arbete är implementering av standarden och utvärdering av vad arbetet resulterar i. 

Man efterlyste själv en tydligare logik kring vilken typ av förändring som förväntas genom 

implementering av standarden och tillämpning av de olika verktyg som tagits fram för att analysera 

enskilda arbetsplatser och för att ta fram handlingsplaner för hur arbetsplatsen kan utveckla sitt arbete 

på området. 

Standarden föreskriver systematiskt arbete genom ett Psychological Health and Safety Management 

System, vilket är snarlikt övrigt kvalitets-/förbättringsarbete där PDSA-cykeln används. En 

implementeringsguide har tagits fram (Assembling the Pieces) som beskriver fyra steg för hur en 

organisation kan bygga sitt arbete. Bedömningen är att implementeringsguiden kan användas fristående 

från standarden och att den är minst lika värdefull för det konkreta arbetet. Särskilt då den är skriven på 

ett begripligt vis och också pekar på konkreta åtgärder som kan göras på arbetsplatsen. Främsta 

barriären mot implementering som lyfts i rapporten är brist på data kring psykisk hälsa (psychological 

health). Andra exempel på barriärer är, som väntat, organisationsförändringar, bristande ledarskap, brist 

på resurser. Som lovande arbetssätt lyfts exempelvis att ta fram tydliga riktlinjer och rutiner samt att 

identifiera definiera mätbara indikatorer på psykisk hälsa på arbetsplatsen.  

 

 

Konkretiserat stödmaterial 

 Ett annat stöd är Workplace Strategies for Mental Health. Det är en hemsida som samlar en rad 

olika stödmaterial: kring att bygga en organisation för psykologisk hälsa på arbetsplatsen, 

utbilda ledningsnivå och personal, underlätta samtal om psykisk hälsa samt främja psykisk 

hälsa. 

 Ett stöd som nämns är Guarding Minds @ Work (GM@W). Det är en hemsida med olika 

resurser för Assessment, Action and Evaluation – dvs. för att bedöma behov/nuläge på en 

arbetsplats, för att genomföra åtgärder och för att utvärdera arbetet. GM@W utgår från 13 

psykosociala faktorer som påverkar arbetsplatsen och arbetstagarens psykologiska hälsa.. 

 Ett exempel på stödmaterial från Workplace Strategies for Mental Health är guiden Supporting 

Employee Success A Tool to Plan Accommodations som används för att anpassa arbetet för en 

person med någon form av psykisk ohälsa eller sårbarhet. Guiden hjälper till att systematiskt 

http://shop.csa.ca/en/canada/occupational-health-and-safety-management/cancsa-z1003-13bnq-9700-8032013/invt/27037012014
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/
http://www.guardingmindsatwork.ca/info/index
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/pdf/Supporting_Employee_Success_Booklet_Sep2015.pdf
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/pdf/Supporting_Employee_Success_Booklet_Sep2015.pdf
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adressera de krav som en specifik tjänst ställer på arbetstagaren och de svårigheter som 

arbetstagaren kan ha att leva upp till kraven.  

 

 

Utvärdering  

Pågår följeforskning av hur standarden implementeras. Studien följer (sedan februari 2014) 41 

organisationers implementeringsarbete under tre år. En första rapport har publicerats.  

 

Relevanta exempel från andra deltagande länder 

Australien:  

SuperFriend, som är en organisation ägd av pensionsfonder och försäkringsbolag och som arbetar med 

att förbättra arbetsmiljön för medlemmarna i pensionssystemen. SuperFriend använder liknande 

verktyg som de kanadensiska, inklusive ett nyutvecklat verktyg för att göra en screening av den 

psykiska hälsan på en arbetsplats. 

CommuniCorp, ett företag som tillhandahåller psykologer, s.k. Workplace Psychology Experts. Även 

de gör liknande arbete som nämnts ovan med inriktning förebyggande och tidiga insatser för psykisk 

hälsa på arbetsplatsen. 

 

PSYKISK HÄLSA HOS ÄLDRE 

Baycrest Health Sciences är en akademianknuten (Toronto universitet) vårdgivare som ger service till 

ca 2500 seniorer varje dag. Den ursprungliga idén var att Baycrest Health Sciences skulle ordna ett 

lärande utbyte kring äldres psykiska hälsa. Tyvärr var intresset lite för lite för att detta skulle vara 

meningsfullt. IIMHL ordnade dock så att en representant för Uppdrag Psykisk Hälsa kunde få ett 

särskilt program under en dag. Utöver mig själv deltog även Professor George Kuruvilla, från Peter 

James Centre and Wantirna Health i Australien.  

 

På Baycrest ligger fokus på hela kedjan med förebyggande insatser, välbefinnande och vård. Det finns 

1850 medarbetare, 120 läkare samt 2000 frivilligarbetare. Verksamheten innehåller sjukhus, sjukhem, 

dagvård och insatser som ges i hemmet.  All verksamhet är designad för personer som är äldre än 50 år, 

oftast mycket äldre. Besöket inleddes med att vi fick en tur runt sjukhuset och sjukhemmet. En del var 

en avdelning för äldre personer med demens och allvarliga beteendestörningar. De har både ansvariga 

neurologer och psykiatrer. Baycrest arbetar aktivt och systematiskt med de familjerna runt de patienter 

som finns i verksamheten. I Kanada är det obligatoriskt att arbeta som volontär (vart man själv önskar) 

40 timmar för att på sin highschoolexamen. Många som börjar som volontärer på Baycrest stannar kvar 

alternativt utbildar sig inom sektorn.  

 

http://www.mentalhealthcommission.ca/English/system/files/private/document/mhcc_casestudyinterimresults_en_final_1.pdf
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På Baycrest arbetar man strategiskt med sammanhållen vårdkedja, från den mest avancerade vården till 

det förebyggande arbetet som sker i samhället (se bifogad bild). Dessutom har man (som i Sverige) en 

geografi som innebär störa centralorter och mycket glesbygd. Man har sedan 2002 arbetat med 

Telehealth, vilket innebär att experter på Baycrest möter patienter och deras familjer via länk. 

Experterna på Baycrest utgör därefter ett konsultativt stöd till den ansvarige läkaren på plats.  På 

Baycrest arrangerades dagsjukvårdsprogram för personer med depression (inkl bipolär). Programmet 

löper över fyra månader och riktar sig till personer över 65. Behandlingen innefattar individuell, grupp 

och familjeterapi samt läkemedelsbehandling. Fokus ligger på både behandling och på att lära sig 

hantera sitt tillstånd med hjälp av ett multidisciplinärt team.  

 

Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter?  

 Lösningen med telehealth kan vara ett alternativ både vad gäller specialistkunskaper i 

allmänmedicin och psykiatri 

 Arbete med volontärer kan byggas ut 

 Även om vi i Sverige inte har den typen av specialistsjukhus är tanken om den tydliga 

vårdkedjan något att ta efter 

 Genom att arbetet organiseras i kedja så ökar det möjligheten för patienter och familjen 

att känna trygghet 

 Modellen för depressionsbehandling kan säkert översättas och användas (om det inte 

redan finns liknande modeller)  

 

KVALITETSMÄTNING  

Mötet sker på New York State Psychiatric Institute (NPY) på Columbia University och leds av 

professor Harold Pincus, sekonderad av Kenneth Thompson från USA och Elliot Goldner från Canada. 

Nätverket har funnits sedan cirka 2005 och gruppen består vid mötet av 25 personer där flertalet varit 

med länge. Deltagare i gruppen finns från UK, Australien, Nya Zeeland, Norge, Nederländerna med 

flera.  

Programmet bestod framförallt av uppdatering och repetition av de olika faserna i projektet där 650 

psykiatriska kvalitetsindikatorer tagits fram genom litteratursökningar, som sedan bantats till 35 och 

sedan till cirka 20 genom en s.k. Delphi process (se även Jama, July 16, 2015; Pincus, H A and 

England, M J ).  

Presentationer gavs från några av de deltagande länder om hur de arbetar med kvalitetsindikatorer: 

USA, Canada, UK, Nederländerna, Australien, Nya Zeeland, Norge, Sverige. NHS i UK verkar ha 

ordentligt med resurser t.ex. genom sitt Benchmark Network och får stöd av NHS högsta kliniska 

ledare för psykiatri som har en tydlig vision  för arbetet; Hög tillgänglighet till snabb bedömning och 

erbjudande och evidensbaserad vård för samtliga deltagare. Ett gemensamt mantra för arbetet är: ”Show 

outcome measueres or die!”.  

 

En indikator som upptog mycket tid var 7-day follow up after discharge from inpatient care, intressant 

för detta är något vi jobbat hårt med inom Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska utan att det mäts 



F 

nationellt. Även vårdplatser, vårdtider och öppenvårdsinsatser står i fokus. Rätt mycket tid går åt till att 

tala om begreppet recovery, återhämtning och hur det skall definieras och mätas. 

  

Kopplingen mellan IIMHLs arbete och ICHOMs arbete med värdebaserad vård, där Sahlgrenska och 

Karolinska sjukhuset är aktiva diskuteras. Harold Pincus som leder samverkansarbetet kring mätning 

inom IIMHL är också aktivt involverad i IGHOMs expertgrupp.  

 

En viktig fråga under diskussionerna handlar om hur man kan arbeta för att  jämförelserna också 

resulterar i förbättringsarbete där sjukvården bedrivs.  

 

Gruppen beslutar att arbeta vidare med att skärpa definitionerna för de indikationer man valt och att få 

fram tydligare data och jämförelser. Arbetet med recoverydefinitionen får fortsätta. Det finns tankar om 

en gemensam hemsida där deltagande länder kan dela pågående arbeten. Det finns en ambition att 

utvalde stämma av de utvalda indikatorerna med de andra olika undergrupperna i IIMHL så att de blir 

representativa för hela IIMHLs pågående arbete. 

 

INTERNATIONELLA NÄTVERKET FÖR KUNSKAPSUTBYTE  

Nätverket är en aktiv grupp som håller kontinuerliga möten via telefon och web mellan de fysiska 

mötena var 18e månad. I nätverket har många olika initiativ tagits för att skapa gemensam kunskap 

särskilt kring hur länderna utvecklat infrastruktur och metodik för innovation, implementering och 

spridning. Nätverkets medlemmar har arbetat aktivt i samarbete kring utveckling av dessa förmågor i de 

deltagande länderna. Mötet hölls i Vancouver och leddes av två värdar, Nicholas Watters som leder 

Centret för kunskapsutbyte inom Kommissionen för psykisk hälsa i Kanada och Fredrik Lindencrona 

från Uppdrag Psykisk Hälsa. I mötet deltog representanter från Kanada, USA och England. 

 

Under de två dagarna fördes aktiva diskussioner om många relevanta ämnen såväl kring specifika 

innovationer som borde spridas och metodik och modeller för att stödja utveckling. Deltagarna kom 

från olika sammanhang såsom ledningen av ett större sjukvårdssystem, arbetsledare kring en klinik 

inom specialistpsykiatri och ledare för så kallade implementeringsstödjande program. Det bidrog till en 

rikedom av erfarenheter, men var också utmanande eftersom såväl intressefokus som expertis kring 

innovation, implementering och spridningsmodeller var väldigt varierande.  

 

Några intressanta exempel på metodik som bör spridas kan identifieras utifrån strategins fokusområden:  

Ledning, styrning och organisation  

Kanada:  
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‘One Vancouver’ – En strategi för samarbete kring akut och långtidsvård som innehåller tydliga 

visioner, regler och kommunikationsprotokoll. 

McMaster Health Forum – Ett forum för intressentdialog som också ger tillgång till underlag för 

evidensbaserat beslutsfattande https://www.mcmasterhealthforum.org/sakeholders/evidence-briefs-and-

stakeholder-dialogues 

I Vancouver finns ett aktivt arbete att göra forskningsresultat tillgångliga för personal på ett 

meningsfullt sätt för målgruppen  

Australien  

Med stöd av Kommissionen för psykisk hälsa i New South Wales har en samarbetsstruktur för 

välbefinnnde utvecklats med stöd i principerna för kollektiv effekt (eng. Collective Impact)  

http://wbcsnw.net/ 

Klinisk behandling  

England 

Integrating Mental and Physical Health [Contribution of digital technology to mind/body dualism) 

 

Kanada:  

Kopplat till One Vancouver-strategin har det också utvecklats en mycket effektiv akutvårdsavdelning 

med möjlighet till självinläggning http://www.vch.ca/ 

USA:  

REBOOT – Reliable Evidence Based Outcomes Optimization Technologies (web based and mobile 

technologies) [http://www.grafton.org/media-presentation/ 

REBOOT är en strukturerad process för att följa måluppfyllelse i realtid för en klinik eller 

sjukvårdsystem. Det är utformat för att ge ett utmärkt stöd för beslutsfattande på olika nivåer.  

 

The MATCH-ADTC – Active Implementation Process är en systematisk genombrottsdriven process för 

implementering av nyckelstrategier för psykisk hälsa för barn och unga 

 

Vilka utmaningar kan identifieras för att lyckas med implementering och förändring?  

Många nya innovationer kräver en betydande organisatorisk förändringsprocess för att kunna fungera 

väl, Man kan behöva lägga tid på införande och sedan på att genomföra det nya kvalitetshöjande 

arbetet. Starka stuprör försvårar att naturliga kopplingar får möjlighet att byggas. Man kan konstatera 

att många utmaningar ligger på en övergripande lednings- och styrningsnivå och därför behövs 

framgångsrika strategier för att förbättra förmågan att styra och leda väl.  
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Några viktiga utvecklingsutmaningar för nätverket  

Rollen som expertorgan och kunskapsförmedlare  

 Kunskapsutbytet om effektiv metodik för innovation, implementering och spridning kan 

förstärkas  

 Metodik för att stärka organisationer och system att utveckla kapacitet för effektiv innovation, 

implementering och spridning kan utvecklas  

 Aktiva processer för att främja kapaciteten genomföra effektiv metodik för innovation, 

implementering och spridning kan drivas (ex. Stockholm Sessions – där medlemmar ur 

nätverkets styrgrupp tränade 30 utvecklingsansvariga i Sverige) 

 Det aktiva lärandeutbytet mellan program som stöder innovation, implementering och 

spridning inom området behöver intensifieras  

 

Rollen som stödfunktion för IIMHL och dess medlemsländer 

 För att IKEN-MH verkligen ska få maximal utdelning så skulle det vara angeläget att 

säkerställa att alla medverkande länder i IIMHL deltar aktivt i IKEN-MH  

 IKEN-MH skulle kunna utveckla sitt genomslag om man kunde synliggöra och aktivera de 

experter som finns inom de mest relevanta sakområdena för utveckling  

 En viktig utveckling handlar om att förbättra synligheten via hemsida och annan social media  

 IKEN-MH skulle kunna få en tydligare uppgift när det gäller att förstärka de andra 

lärandeutbytena med kompetens kring innovation, implementering och spridning  

 Ta fram ett stöd i dessa kompetenser som en del av arbetet med utvecklingen av nya verktyg 

för ledare för psykisk hälsa  

 En prioriterad fråga under kommande året är att arbeta systematiskt med det Australiensiska 

ordförandeskapet med att ta fram en strategi för kunskapsutbyte inför, under och efter mötet i 

Australien i mars 2017  

 

 

DELTAGANDE I NÄTVERKETS STORA KONGRESS 

Kongressen var uppbyggd kring ett antal huvudteman, av vikt för ledarskap inom psykisk hälsa såsom 

om ledarskap, om värdegrund, om komplexa system och att förändra system. Varje tema innehöll en 

inledare och sedan gavs utrymme för bordsdiskussioner med facilitering och färdigförberedda frågor 

vid varje bord.  

 

DELTAGANDE I WHISTLER WORKHOPS –  27-29 SEP  

Whistler Workshops utgör den tredje i raden av workshops som arrangeras direkt i samverkan mellan 

deltagarländernas styrgrupp inom IIMHL och värdländerna för  
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kongressen. Workshoparna startade 2013 i Sydney och fortsatte i Dublin, 2014 med Sverige som 

medarrangör. Temat har hela tiden kretsat kring framtiden för psykisk hälsa och denna gång drevs 

workshopen utifrån frågan om hur vi utvecklar och stödjer framtidens ledare, såväl inom traditionella 

verksamhetsområden inom sektorn som inom nyare sektorer. Workshopen genomfördes med 

representation från alla länder i nätverket (utom Skottland) och med representanter från många olika 

samhällsområden (särskilt från Kanada). Workshopen samordnades av Kommissionen för psykisk hälsa 

och en särskild dokumentation kommer att publiceras under december 2015.  Av det utkast som spridits 

kan intressanta beskrivningar ses t.ex.  

 Ett ramverk för att klarlägga viktiga kompetenser för framtida ledare 

 Enskilda länders strategier och insatser för utveckling av framtidens ledare 

 Tankar om fortsatt samarbete kring detta område mellan IIMHLs länder  

 

SUMMERANDE LÄRDOMAR  

Resan gav upphov till många lärdomar och spännande reflektioner hos alla de förtroendevalda, chefer 

och medarbetare som deltog. På provinsiell och federal nivå i Kanada och i många andra länder som 

deltagit i IIMHLs arrangemang i Kanada finns en konsensus kring att för att verkligen bli 

verkningsfulla så måste strategier för psykisk hälsa inbegripa många olika samhällsområden och vara 

uthålliga över tid. De måste också präglas av ett stort mått av systematik och kreativitet. Fokus för 

denna summering ligger på ett antal centrala principer från Kanada (och andra länder) som förefaller 

viktiga för att lyckas med strategier för psykisk hälsa. Därefter lyfts ett antal konkreta åtgärder som 

skulle kunna göras i Sverige just nu för att komma vidare särskilt med arbetet med den nya strategin för 

psykisk hälsa som Regeringen beslutade i december 2015. 

 

1. BRED LEGITIMITET FÖR OMRÅDET  

 

Diskussioner med ledande personer inom sektorer såsom utbildning, näringsliv, polis, 

bostadsutveckling pekar på att man inom många sektorer ser det centrala värdet av att börja arbeta kring 

psykisk hälsa. Det är tydligt att detta inte bara är en uppgift för specialistpsykiatrin, utan för alla delar 

av samhället, offentlig vård, socialtjänst, privata företag, frivilligorganisationer, media, 

brukarorganisationer, osv. 

 

I Ontario efterlyste till exempel lärarkollektivet att Utbildningsministeriet satte elevers välbefinnande 

och psykiska hälsa högst på dagordningen. Många arbetsgivare i Kanada såg psykisk hälsa som en helt 

avgörande fråga för dem. Inom den kanadensiska poliskåren har förbättrat bemötande av personer med 

psykiatrisk sjukdom stått högst på dagordningen de senaste åren. Området är högt på den politiska 

dagordningen i många sektorer och för att ge politiker rätt redskap har Kommissionen utvecklat 308 

dialoger, ett stödmaterial för att ordna en debatt och dialog kring psykisk hälsa och 

självmordsförebyggande arbete i de 308 valkretsar som det federala parlamentets representanter är 

valda ur.  
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Legimiteten i andra sektorer har ofta stått i fokus för olika satsningar. Kommissionens nya ordförande 

är tidigare Finansminister, Ambassadör till USA och en stark styrelseordförande i näringslivet. Flera 

tunga arbetsgivare och konsumentvarufirmor ,såsom det största telefonbolaget Bell Canada har 

marknadsfört sig inom området genom Let´s talk kampanjen med årliga återkommande evenemang och 

insamling av pengar från personer som använder deras tjänster. 

2. SYSTEMATISK TVÄRSEKTORIELL STYRNING  

I Ontarios strategi ingår alla ministerier och av dem är de sex mest berörda aktivt involverade med egna 

avsatta budgetposter. De deltar aktivt i de besluts- och samordningsforum som finns mellan 

ministerierna i strategin på respektive beslutsnivå: politiskt, strategisk tjänstemannanivå och operativ 

tjänstemannanivå. Beslutsmandat i strategin är tydliggjorda för respektive beslutsnivå. På federal nivå 

har Kommissionen har fått sitt uppdrag av hela regeringen och rapporterar till dem som helhet. Det 

betyder att de har möjlighet att fokusera på de frågor som är av strategiskt värde inom alla relevanta 

sektorer.  

3. LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR 

Både Kommissionens uppdrag och Ontarios strategi är minst 10 åriga. De har byggts med en ram och 

centrala strukturer som förväntas verka under hela perioden. Allt talar för att det skapar tämligen stabila 

förutsättningar för att arbetet ska kunna bli uthålligt och det bidrar till en systematisk systemutveckling. 

Samtidigt balanseras detta långsiktiga med möjligheter till aktiv politisk dialog genom att kortare 

fokusområden och satsningar kan göras inom denna ram och med stöd de etablerade strukturerna 

utifrån aktuella politiska bedömningar. Man har strukturerat Ontarios strategi i tre faser för att kunna 

göra större revideringar utifrån uppföljning och lärdomar samt förändrade politiska mandat. Samma 

strukturerade process har utvecklats i Folkhälsomyndighetens innovationsstrategi i tre steg. Den 

underlättas av ett längre och starkt förankrat uppdrag med tydlig finansiering över tid, men med tydliga 

faser och avstämningspunkter där beslut fattas om fortsatt finansiering av de bästa exemplen.  

4. ANPASSADE ANGREPPSSÄTT FÖR OLIKA SEKTORER 

I de olika strategier som utvecklats finns en flora av begrepp under paraplyet psykisk hälsa. Inom 

Utbildningsområdet i Ontario används framförallt studenters välbefinnande och ibland socialt och 

emotionellt lärande. För att nå arbetsgivare valde Kommissionen att utveckla en standard för 

psykologisk hälsa och säkerhet. Man lät den nationella aktören som tar fram alla olika typer av 

standarder använda sin process och metodik för utvecklingen även av denna standard eftersom det 

erbjöd mottagarna ett bekant format. I Folkhälsomyndighetens strategi sker arbetet systematiskt med att 

studera anpassningar av lösningar som tagits fram för ett sammanhang till implementering i andra 

sammanhang. I alla dessa exempel förefaller det finnas ett aktivt stöd för ett samarbete mellan olika 

sektorer och aktörer för att nå fram till denna anpassning så att det som utvecklats kommer att passa in i 

den mottagande miljön.   

 

5. INVESTERING I AKTIVT UTVECKLINGSSTÖD  

I Ontario har respektive Ministerie investerat i program för att stödja implementering av strategin.  

Trots olika uppdrag och ansvar i strategin har de olika programmen sett betydelsen av att inleda ett 

tvärgående samarbete som bland annat rör systematisk metodik för implementering. Programmen står i 

nära och frekvent samarbete samarbete med Ministeriernas olika samordningsgrupper så att de är med i 

diskussionerna kring nya satsningar liksom kan återföra utmaningar som de identifierar vid 
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implementering av strategin. Programmen har byggts upp lite olika och är olika stora, Provincial 

Systems Support Program vid provinsens största vårdgivare och forskningsinstitut kring psykiatri och 

beroendevård CAMH består av ett centralt team och fyra lokala kontor runt provinsen. Inom 

utbildningsområdet innehåller strategin att en ny tjänst på strategisk nivå i skoldistrikten inrättas med 

ansvar för psykisk hälsa. För att stödja dessa har Utbildningsministeriet utvecklat School Mental Health 

Assist, ett centralt stödteam som tillsammans med experter och de nya ledarna tagit fram 

arbetsmodeller och material för att utifrån bästa tillgängliga kunskap kunna driva utveckling av 

området. Teamet erbjuder också aktiv coaching till ledarna genom en grupp av 13 mycket kompetenta 

coacher inom området som servar de dryga 70 ledarna.  

Kommissionen har satsat mycket på implementeringsstöd av den utvecklade standarden för psykisk 

hälsa och de har finansierat den största utvecklingsprocessen för metodiken Bostad Först i världen. 

Inom Kommissionen utvecklas olika stödmaterial till centrala målgrupper såsom t.ex. 308 samtal till 

förtroendevalda och olika enkla verktyg för att hjälpa allmänheten att förstå psykisk hälsa. 

Kommissionen har också prioriterat det Center för kunskapsutbyte som arbetar med att hjälpa 

organisationer och personer i Kanada (och även internationellt) som har goda innovationer att ta fram 

metodik för att dessa ska kunna spridas till andra delar av Kanada och till resten av världen.  

VAD SKULLE VI BEHÖVA GÖRA I SVERIGE? 

 

Övergripande ledning och styrning  

 Säkerställ att den nuvarande strategin verkligen kan bli departementsöverskridande och ge en 

tydlig politisk viljeinriktning om att samordning behövs på alla nivåer i samhället  

 Att skapa en särskild kommitté för psykisk hälsa som både kan fungera självständigt och 

samtidigt ha tydliga rapporteringsvägar till alla i Regering och Riksdag skapar handlingskraft, 

fokus och innovationsmöjligheter  

 Kommittén kan få legitimitet i många olika sektorer i samhället, traditionella som nyare för 

frågan, genom en sammansättning av viktiga företrädare från viktiga sektorer som rådgivare  

 Kommittén behöver bedriva en utvecklad kontinuerlig dialog med varje sektor kring frågorna 

och utifrån den behöver strategiska insatser som effektivt kan svara upp mot detta formuleras 

för varje sektor 

 En tydlig beslutsstruktur med forum med tydliga mandat på varje beslutsnivå behövs och 

snabba kommunikations- och feedbackloopar upp och ner mellan dessa är centrala 

 För att vision och strategi ska ge resultat så är det angeläget att satsa på infrastruktur för 

implementeringsstöd och för systematiskt arbete med data 

 Att utveckla ett bra dataset för styrning och uppföljning av utveckling inom de mest centrala 

sektorerna måste prioriteras framöver 

 Det aktiva arbetet med internationellt lärande och kunskapsutbyte är angeläget.  En styrka med 

just IIMHL är att man rör man sig både på en övergripande nationell nivå och på en mer 

verksamhetsnära nivå. Samarbete bör säkerställas inom varje fokusområde i strategin. Några 

exempel: 

o Utveckling av ledning och styrning särskilt kring övergripande sammanhållna 

strategier för psykisk hälsa nationellt, regionalt och lokalt i städer/kommuner 

o Utveckling av struktur och metodik för innovations- och implementerings- och 

spridningsstöd 

o Psykisk hälsa inom utbildningssektorn och i arbetslivet  
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o Tidiga insatser, särskilt inom primärvård bl.a. med fokus på ungdomar och unga 

vuxna  

o Internationell benchmarking kring specialistpsykiatri 

o Framtagande av relevanta data inom olika sektorer för att kunna följa utvecklingen av 

psykisk hälsa och dess förutsättningar och effekter 

 

 

Verksamheter 

 Undersök möjligheterna att pröva verksamhetsmodeller som arbetar tydligt och systematiskt 

med fokus på intersektoriellt samarbete  

 Ett medvetet och systematiskt arbete med att identifiera mellanrum i verksamheter och system 

och arbeta med att överbrygga dessa kan behövas framförallt för barn och unga samt äldre 

 Analysera vilka ”brytpunkter” olika sektorer har det gäller till exempel från födseln upp till 25 

år och olika verksamheters gränsdragningar. Motsvarande utmaningar med mellanrum kan 

finnas  

 Studera förutsättningar för att utveckla en samordnad vårdkedja för äldres psykiska hälsa  

 Utveckla specialistinsatser för äldres psykiska hälsa 

o Utveckla telehealth-lösningar som ett alternativ både vad gäller tillgång till 

specialistkunskaper i allmänmedicin och psykiatri kring äldre i olika delar av landet 

o Undersök möjligheten att testa dagsjukvårdsprogram för äldre personer med 

depression (inkl bipolär). På Baycrest-centret i Ontario har ett fyra månaders program 

utvecklats. Behandlingen innefattar individuell, grupp och familjeterapi samt 

läkemedelsbehandling. Fokus ligger på både behandling och på att lära sig hantera sitt 

tillstånd med hjälp av ett multidisciplinärt team.  

 Utveckla arbetet med psykisk hälsa på arbetsplatser  

o Det bästa alternativet i Sverige är sannolikt att utgå från Arbetsmiljöverkets nya 

föreskrift men att ta inspiration av Kommissionens implementeringsstöd och 

närliggande konkreta verktyg för att säkerställa effektivt stöd.  

o Det blir viktigt att hitta effektiva modeller för tillgång till stöd och enklare insatser för 

arbetstagare som upplever någon form av psykiska problem, stress eller annan 

problematik som kan riskera att leda till en sjukskrivning om det inte adresseras. För 

att underlätta återgång för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning skulle 

stöd från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kunna vara en viktig 

modell.  

 

Stödfunktioners arbete  

 Utveckla opinionsbildare som förespråkare i de olika sektorer och verksamheter de ska stödja 

 Ta fram användbara mallar och guider som verkligen möter behoven hos de olika målgrupper 

som behöver materialen 

 Säkra att allt material som utvecklas finns öppet och tillgängligt för alla, inga 

copyrightsdiskussioner 

 Lär av och testa framgångsrika implementeringsstöd från olika sektorer och områden i Sverige 

och internationellt  
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 Utarbeta en aktiv uppskalningsstrategi likt Kanadensiska Folkhälsomyndighetens i flera faser 

där nya innovationer får medel att testas, de framgångsrika kan utvecklas och anpassas 

systematiskt och testas i nya miljöer och framgångsrika test i nya miljöer analyseras för att 

stödja tillämpning i alla relevanta sammanhang 

 

 


