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Hälsospåret 
Ett pilotprojekt för att skapa  
hälsosamma levnadsvanor  

hos personer med psykisk ohälsa. 
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Bakgrund och syfte 

Psykisk ohälsa är ett stort problem för den drabbade. Forskning visar dessutom att personer med 
psykisk ohälsa generellt har sämre fysisk hälsa än genomsnittet. Detta sammantaget innebär ett stort 
lidande för dessa personer men också för deras anhöriga. Det innebär också stora kostnader för 
samhället på ca 200 miljarder kronor per år, en beräkning som framkommit i samband med förslag 
från Regeringen inom området psykisk hälsa, se länk 
https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets/906430d9feb248e984afbed18a37e65c/for-att-borja-
med-nagot-nytt-maste-man-sluta-med-nagot-gammalt---forslag-for-en-langsiktigt-hallbar-styrning-inom-
omradet-psykisk-halsa-sou-2018_90.pdf  

NSPH Stockholms län har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under 2 år framgångsrikt 
bedrivit pilotprojekt Hälsospåret. Syftet med projektet är att människor med psykisk ohälsa själva 
kan ta kommandot över sin psykiska och fysiska hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram 
studiecirkeln med tillhörande material som är baserad på de senaste rönen inom hälsa. Studiecirkeln 
syftar till att deltagarna får bättre kunskap och verktyg för hur de kan främja sin egen hälsa och öka 
förutsättningarna för en både bättre fysisk och psykisk hälsa.   

Det unika med detta pilotprojekt är att studiecirkeln Hälsospåret leds av cirkelledare som själva har 
erfarenhet av psykisk ohälsa, som har återhämtat sig och genomgått en ledarutbildning i 
Vuxenskolans regi. Studiecirkelns 10 träffar á 3 studietimmar med teman som till exempel sömn, 
kost, stresshantering och motion.  

 

Metod/beskrivning av intervention 

Utbildning av studiecirkelledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utifrån Vuxenskolans 
Hälsospåret studiehandledningsmaterial samt grundläggande studiecirkelledarutbildning. 
Utvärderingsverktyg och skattningar har tagits fram av NSPH Stockholms län. Detta för att kunna 
mäta deltagarnas mående genom självskattning och hur användningen av verktygen fungerat för att 
förbättra och upprätthålla ett gott mående. Två skattningar genomförs; vid första och sista 
kurstillfället. 

I projektets slutfas när analys och utvärdering är genomförda är ett spridningsseminarium planerat 
till den 27 maj, för att sprida kunskap, erfarenhet och inspirera stöd- och vårdgivare liksom 
föreningar på en bredare front.  

 

Hälsospårets olika teman 

- Balans i vardagen 
- Vår fantastiska hjärna  
- Matens betydelse 
- Inspiration till motion 
- Stress och stresshantering 
- Mindfulness och självmedkänsla 
- Sov gott – Vår betydelsefulla sömn 
- Hållplats/Att behålla goda vanor 
- Beroende 
- Att höra till  
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Kvantitativt resultat - redovisning av pilotprojektets olika faser 

-  Utbildning av studiecirkelledare (med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) 
-  25 personer har utbildats till cirkelledare under projektet. Dessa är t.ex. PEER Supportrar,  
    hjärnkollambassadörer, föreningsmedlemmar eller andra med erfarenhet av psykisk ohälsa,  
    antingen egen eller som anhörig. 
-  7 studiecirklar genomfördes under projektår 1, juni 2018-maj 2019 
-  5 studiecirklar genomfördes under projektår 2, juni 2019-maj 2020 (se  
    kommentar om Corona) 
-  sammanlagt har ca 100 personer deltagit under projekttiden  
-  hittills har cirklar hållits i flera stadsdelar inom Stockholms stad samt i Sundbyberg kommun,  
   Värmdö kommun och Vallentuna kommun.  Dessutom har flera av cirklarna som ägt rum inom  
   föreningarna inte varit kommunspecifika, så flera av deltagarna har kommit från andra kommuner.  

 

Kvalitativt resultat 

Deltagarna fick skatta sitt mående på en skala från 1-10 där 1 var ”Inte alls bra” till 10 ”Jättebra”. 
Personerna som deltagit i studiecirkel har generellt en uppfattning att deras psykiska och fysiska 
hälsa är förbättrad vid den sista skattningen.  

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Allmänt mående, Blå staplar från första tillfället och gröna staplar från sista tillfället

Skattningsformulär Resultat
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Deltagarna fick också skatta hur nöjda de var efter genomförd studiecirkel, där 1 var ”inte alls” och 
10 var ”mycket nöjd” 

 

 

 

Uppfyllda mål 

Målen är uppfyllda vad gäller utbildning av antal studiecirkelledare och antal deltagare i cirklarna. 
Dock har färre cirklar än planerat genomförts framförallt pga av Corona. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur nöjd är du med studiecirkeln?
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Studiecirklar 

Slutförda 
 
IFS Stockholmsdistriktet Deltagare från hela länet 

Fountain House Sthlm Deltagare från Stockholm stad 

Sundbybergs kommun Deltagare från Sundbyberg 

OCD-föreningen Deltagare från hela länet 

Träfflokalen Tora Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning 

EMMA; PEER Support  Farsta stadsdelsförvaltning 

Balans  Deltagare från hela länet 

Droppen bruket  Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 

Anhörig grupp  Vallentuna kommun  

 

Pågående cirklar 

Gustavsbergs Vårdcentral Patienter från vårdcentralen 

 

Avbrutna/ej startade studiecirklar pga Corona  

WeMind  Patienter från WeMind samt från NSPHs Föreningar (OBS, start 
uppskjuten pga rådande läge.)   

Attention  Deltagare från hela länet 

OCD-föreningen/Balans Planeras till hösten 

De studiecirklar som har genomförts i träfflokaler i Farsta stadsdelsförvaltning och i Hägersten-
Liljeholmen där PEER Supportrar arbetar har letts av peerarna. Start av fler cirklar hösten 2019 i 
verksamheter med PEER Supportrar var planerade men det har varit svårt för PEER Supportrarna att 
få med verksamhetscheferna i detta så framledes får vi se över hur vi kan nå dem på ett effektivare 
sätt.   

Studiecirklar har genomförts även inom Region Stockholm. En cirkel pågår nu på Gustavsbergs 
vårdcentral. Ett möte mellan företrädare för vårdcentralen och NSPH Sthlms län genomförs 19 maj 
via Teams.  

Våra föreningar är vana vid att arbeta i studiecirkelformen och i har hållit studiecirklar både i NSPH 
Stockholms läns medlemsorganisationer som Fountain House och OCD-föreningen liksom hos 
föreningar utanför NSPH Stockholms län som IFS och Balans.  
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Sammanfattning resultat 

De grupper som genomfört studiecirkel t.ex. ”diagnosgrupper” och anhöriggrupper har olika 
utgångsläge och behov, därför är resultaten inte helt jämförbara. För att göra en rättvis analys 
behöver också underlaget vara större och där projektledare samordnar. 

Det finns ändå en hel del att utläsa:  

 deltagarna har mer kunskap och fler verktyg inom de olika kunskapsområdena efter 
genomgången studiecirkel 

 inför kursstart är efterfrågan störst på kunskap inom områden ”Balans i livet”, 
”Stresshantering” och ”Mindfulness och självmedkänsla”  

 deltagarna har vid sista kurstillfället upplevt att de har fått flera av kunskapsbehoven 
tillgodosedda 

 vissa deltagare uttrycker att de efter studiecirkeln har fått de verktyg de behöver för att må 
bättre fysiskt och psykiskt 

 i gruppen som riktade sig specifikt till anhöriga uttryckte ingen av deltagarna önskemål om 
mer kunskap om ”Kost” eller ”Motion” utan där efterfrågades ”Stresshantering” och ”Balans i 
livet” mest.  

*Resultaten visar hur viktigt det är att anpassa studiecirkeln utifrån deltagarnas specifika behov.   

Eftersom detta skrivs nu i Corona tider finns flera nykläckta idéer vi kan jobba med framåt. Kanske 
ännu viktigare nu att människor med psykisk ohälsa tar kommandot över sina liv. Om många olika 
aspekter ur hälsosynpunkt tas i beaktande som får individen att agera till fördel för sitt eget mående 
så ökar möjligheten till varaktig återhämtning över tid. Fokus på den egna hälsan som bygger på små 
steg av förändring ger ett bättre allmäntillstånd och immunförsvar. Under nuvarande pandemi ser vi 
att även digitala studiecirklar kan göra stor skillnad, även om fysiska cirklar är att föredra för många. 
Men det finns de som på grund av kognitiva funktionsnedsättningar kan föredra cirklar på nätet. Vi 
ser därför att vi skulle vilja titta på möjligheterna till digitala/virtuella studiecirklar mellan människor 
med psykisk ohälsa. Formerna för detta är värt att utveckla i en eventuell fortsättning.  

 

Praktiska erfarenheter från studiecirkelledare 

Vi såg att många av studiecirkelledarna efter genomgången ledarutbildning efterfrågade mer specifik 
kunskap i hur man kan leda dessa grupper i ämnen som kan vara lite känsliga, t.ex. frågor om 
beroende, kost och social samvaro. Flera av de nyutbildade hade ingen tidigare egen erfarenhet av 
att leda grupper, men uttryckte en stark vilja att lära sig mer.  Vi beslutade oss för att ha en extra 
träff för de blivande studiecirkelledarna där vi specifikt gick igenom hur man kan ta till sig materialet 
vid olika typer av kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Denna träff var väldigt uppskattad så vi 
föreslår för framtida ledarutbildningar att någon med erfarenhet av att leda cirklar för just personer 
med psykisk ohälsa medverkar.  

Ytterligare viktiga erfarenheter som vi har gjort:  

Viktigt att det finns någon att bolla med för de nya studiecirkelledarna. Det kan bland annat vara 
frågor om hur man kan närma sig vissa teman till hur man stödjer deltagare med speciella behov som 
påverkar gruppdynamiken. Här har projektledaren i pilotprojektet fungerat som bollplank och stöd, 
något som finns ett stort behov av även i fortsättningen. 
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Det behöver finnas en tydlig information när vi söker nya studiecirkelledare så att de förstår vad det 
innebär att leda en studiecirkel i Hälsospåret. Ledaren är själv deltagare i studiecirkeln och behöver 
ha förmåga att dela med sig av sina egna erfarenheter. Ledaren behöver inte vara ”perfekt” eller ha 
en massa specifik kunskap inom de olika temaområdena - det hjälper studiehandledningsmaterialet 
till med. 

Om studiecirkeln hålls i t.ex. en träfflokal, är det viktigt att personalens eventuella deltagande i 
cirkeln är som en ”vanlig” deltagare, där de också bidrar med sina egna erfarenheter. 

Som ledare bör man ha förmågan att kunna anpassa materialet efter gruppen. Som vi har sett i 
utvärderingarna och skattningar är fokus på vissa områden olika beroende på grupp och det är viktigt 
som ledare att vara lyhörd för detta.  

Som arrangör måste man vara medveten om att det i stort sett alltid är någon eller några som 
hoppar av studiecirklarna, så det är viktigt att fylla på gruppen med någon extra person inför start. 

Studiecirkelledaren är både deltagare i gruppen och den som leder cirkeln. Hen ska inte vara någon 
styrande ledare, utan snarare ta rollen av guide i sin och deltagarnas utveckling inom de olika 
temana. Syftet med cirkeln är att deltagarna själva lär sig, med studiecirkeln som grund, att ta 
kommandot över sin egen hälsa och återhämtning. Det är deltagarna själva som sätter sina egna 
önskemål och målbilder. 

Föreningarna är lämpliga som arrangörer av cirklar men där gjorde vi kanske en strategisk 
missbedömning andra året, när vi prioriterade ersättningen till nya arrangörer av cirklar framför de 
som redan haft cirklar. Det har lett till att den samordnande funktionen försvagats. Föreningarna har 
många olika aktiviteter och ska just Hälsospåret leva vidare så behövs fortsatt en samordnande 
funktion och organisation som marknadsför Hälsospåret.  

 

Utveckling 

Det många deltagare uttrycker som en framgångsfaktor i studiecirkeln Hälsospåret är att alla möts på 
samma nivå. Det finns ingen expert som dikterar vad någon ska göra eller sätter ramar för någon 
annan. Alla utgår från sina egna erfarenheter och delar med sig så mycket som de själva önskar, samt 
sätter sina egna mål i de olika temana. Utgångspunkten är att deltagarna ska lära sig använda 
studiecirkelns verktyg för ett eget omhändertagande och under dessa 10 tillfällen få möjlighet att 
tillsammans med andra bygga självförtroende i att det går att återhämta sig. 

Att särskilt tänka på är att Hälsospåret hålls av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som 
gör det mer sårbart när en börjar närma sig en implementering på en strukturell nivå, då 
studiecirkelkonceptet självklart och tydligt inte finns i systemet. Därför måste vi skapa förutsättning 
för detta på olika sätt.  

För att vi ska kunna ha studiecirklar inom regionen (fd Landstinget) i övrigt önskar vi utbilda de 
befintliga MB, medarbetare med brukarerfarenhet, som nu verkar inom regionens olika psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar samt heldygnsvård. Vi kommer även fortsatt att ha som mål att hålla 
studiecirklar i privata vårdaktörers regi. 

I PEER Support verksamheterna, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa fungerar som 
professionella kamratstödjare, tänker vi oss fortsatt att ha studiecirklar i Hälsospåret. Detta är också 
en framtida möjlighet till en varaktig struktur, då cirkelledaruppdraget kan vara en del av yrkesrollen 
PEER Support. 
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Vi ser stora möjligheter att jobba vidare med kommunernas anhörigkonsulenter i länet, eftersom 
många anhöriga idag har litet eller inget stöd i vården och många riskerar egen psykisk ohälsa. Även 
med Personliga Ombud i deras kontakter med sina klienter kan studiecirkeln fylla en funktion.  

 

Implementeringsplan 

Bygga vidare på befintlig struktur  
För att Hälsospåret ska ha möjlighet att leva vidare efter dessa två pilotprojektår önskar vi fortsätta 
bygga en struktur för studiecirkeln inom idag befintliga strukturer.  

Som tidigare nämnts finns det MB och PEER Support, där personer med egna erfarenheter av psykisk 
ohälsa verkar inom psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter. Vi önskar utbilda alla dessa 
personer som vill och som inte redan har gått utbildningen till studiehandledare i Hälsospåret och 
kan hålla cirklar.  

Utbilda personer i behov av boende stöd som studiecirkelledare  
Vi önskar utbilda personer i behov av boendestöd samt deras boendestödjare. Lyckas vi att bygga 
upp ett nätverk av personer som har boendestöd som själva håller i studiecirklarna med hjälp av 
boendestödjare som support, tror vi att detta kan implementeras på en bredare och mer strukturell 
nivå. Rent praktiskt skulle vi erbjuda både boendestödjare och personer med boendestöd 
utbildningen så att de gemensamt kan hålla i studiecirkeln. 

Fördelen är att det dels går att skapa inom en befintlig struktur och att cirklarna blir geografiskt 
sammankopplade. Då många av deltagarna i våra skattningar uttrycker just behov av fler sociala 
sammanhang för att skapa en bättre hälsa kan dessa kopplas samman. När individer i behov av 
boendestöd lär känna andra personer i sin geografiska närhet genom Hälsospårets studiecirkel bildas 
ringar på vattnet genom umgänge eller gemensamma hälsoaktiviteter och som kan minska ensamhet 
och ge en större social samvaro. 

Boendestödjaren finns då som bollplank och lokalt stöd för de cirklar som hålls i 
kommunen/stadsdelen. På längre sikt ser vi detta som något kommuner erbjuder sina brukare i 
behov av stöd för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Detta utesluter självklart inte att vi 
fortsätter att hålla studiecirklar på träfflokaler, i föreningar osv. För en större implementering i den 
psykiatriska vården vill vi först utbilda MB och utvärdera resultatet för att kunna göra en bedömning 
för fortsatt implementering. Särskilt angeläget skulle det kunna vara att erbjuda patienter inom 
heldygnsvården en studiecirkelgemenskap vid utskrivningen. Att primärvården är en viktig plattform 
vid implementeringen av Hälsospåret är vi övertygade om. 

Projektledning och utveckling  
Vi ser också att det fortsatt kommer att behövas en sammanlänkande person som ytterligare en tid 
håller i Hälsospåret och koordinerar och utvecklar verksamheten i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan. NSPH Stockholms län skulle kunna vara en lämplig kandidat i civilsamhället med de 
erfarenheter vi nu har från pilotprojektet och gedigen samlad erfarenhet av studiecirkelformatet. 

Utbildning av cirkelledare  
För att tillgodose behovet av cirkelledare när nya intressenter tillkommer behöver det finnas en viss 
överkapacitet i systemet. Dvs det finns behov av utbildade cirkelledare som kan hålla en cirkel när 
det efterfrågas. Ibland har vi sett problem med att just rekrytera en cirkelledare. Marknadsföring av 
Hälsospåret gör det möjligt att starta studiecirklar i större omfattning.  
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Paketering som förenklar  
För att det skall vara möjligt för olika typer av aktörer att starta cirklar marknadsför vi paketeringar 
enligt nedan, med i olika grader av engagemang och ansvar för de olika verksamheterna. Alla har 
olika förutsättningar och vi ser fördelar med flexibilitet för att kunna få en så stor spridning som 
möjligt. 

 

Spridning Region Stockholm  
Vi behöver hitta sätt att även fortsättningsvis sprida information om Hälsospåret. Vi ser att Region 
Stockholm spelar en viktig roll när det gäller att bidra till detta.   

Vi behöver fortsätta arbeta upp en struktur och hitta vägar för att på allvar sprida detta på en 
bredare front.  

Digitala studiecirklar 
Anpassa studiecirklar till att även fungera helt digitalt eller kombination av både fysiska och digitala 
möten. Corona har tydligt visat detta behov. Studiecirklar har avbrutits eller inte startats pga 
pandemin. Vi vill i fortsättningen säkra att studiecirklar kan fortsätta hållas. Det finns också signaler 
om att en digital studiecirkel kan vara till fördel och möjliggör för en person att kunna delta när 
fysiska möten av olika anledningar blir för svåra för en deltagare.  

Erbjuda vårdcentraler studiecirklar  
Gustavsbergs Vårdcentral är ett mycket bra exempel på utvecklingsmöjligheter till att implementera 
formen för studiecirkel på fler vårdcentraler. Gustavsbergs vårdcentral som är ett akademiskt 
primärvårdcentrum där de delar med sig av bra erfarenheter till andra vårdcentraler. Samarbetet 
med Gustavsbergs vårdcentral har fungerat mycket väl. Vi bedömer att en fortsättning med 
studiecirklar i Hälsospåret bör ske i samverkan med vårdcentraler för att nå personer som är på väg 
tillbaka till studier/arbete. Studiecirklar ligger utanför vårdgivarens ansvarsområde och erfarenhet, 
men bedöms ändå ha ett stort värde för många patienters återhämtning. Här kan civilsamhället möta 
upp och när det gäller psykisk (o)hälsa är föreningar i samverkan på psykiatriområdet (NSPH Sthlms 
län) lämpade för uppgiften med gedigen erfarenhet av studiecirkelformen. 
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Slutord 

Den vård och det stöd som samhället ger vid psykisk ohälsa och beroende ger den enskilda 
människan en viktig och oumbärlig hjälp för tillfrisknande. För en del som fått den hjälpen är det lätt 
att gå vidare till arbete eller studier men för andra kan det vara svårare, eller för alla de som bara 
behöver lite stöd och gemenskap kan en studiecirkel i Hälsospåret göra stor skillnad. Den ekonomiska 
kostnad som Hälsospåret ger vägs upp flerfaldigt av individens förbättrade sociala, fysiska och 
psykiska hälsa. 


