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Att främja hälsa kräver kraft

• Vi är idag sårbara för psykisk ohälsa – på 

samma sätt var vi i en gång i tiden mycket 

mer sårbara för fysisk ohälsa

• Vi måste utforma ett samhälle där det 

psykiska välmåendet har en lika självklar 

plats som det fysiska – annars kommer 

våra gemensamma resurser inte att räcka 



För att möta utmaningarna inom psykisk hälsa, 
krävs att vi arbetar tillsammans på ett nytt sätt

• Bredda perspektivet och 

våga tänka stort

• Involvera alla sektorer –

samtidigt

• Vara långsiktiga och uthålliga

Kraftsamling för 
psykisk hälsa



Kraftsamling för psykisk hälsa

Arbetsområden

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att

nå sin fulla potential och välmående

3. Hållbara stöd till de som 

behöver

A. En samhällsdesign för hälsa och 

välmående

B. En hälsofrämjande 

samhällsdiskussion

C. Ett arbets- och vardagsliv med 

krav som svarar mot människors 

förmågor

D. Ökad motståndskraft mot livets 

påfrestningar i alla åldrar

E. Ett utbildningssystem som för ihop 

samhällets och individens behov

F. Ett samlat ändamålsenligt 

erbjudande av främjande och 

förebyggande insatser

G. Ökad tillgång till 

ändamålsenliga insatser för 

personer med psykisk ohälsa

H. Kompetens och kapacitet för 

att utföra det nya 

välfärdsuppdraget

I. Ett skyddsnät med täta 

maskor



Kraftsamlingen, Nära vård och Strategi för hälsa

Ett mer 

hälso-

främjande 

samhälle



Ett telegram från Svenska läkaresällskapet

”Först och främst ett stort tack till Ing-Marie Wieselgren som genom sin energi och entusiasm fått så 

många att samlas kring arbetet för psykisk hälsa.

Barn och unga i Sverige tillhör de kanske fysiskt friskaste i världen mycket tack vare BVC:s och 

elevhälsans insatser. Dessa förbyggande och hälsofrämjande program når alla och har betydande 

effekter då de vilar på en gedigen erfarenhet kring barns utveckling och hälsa. Svenska 

Läkarsällskapets arbetsgrupp ”Nationell kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” 

menar att det finns en lika omfattande kunskap om effektiva insatser för att främja psykisk 

hälsa och förebygga ohälsofaktorer hos barn i skolåldern. Tyvärr finns denna forskning och 

erfarenhet ofta utanför skolans värld och kommer inte majoriteten av skoleleverna till del. 

Vårt projekt är en kunskapsbank och en handlingsplan baserad på svenska och internationella 

utvärderingar om vilka hälsofrämjande program som har bevisat positiva effekter på ohälsofaktorer 

som stress, skolsvårigheter och självupplevd psykisk ohälsa. Vår slutsats är att det finns ett antal 

konkreta och effektiva insatser som skulle kunna vända dagens negativa hälsotrend. Resultaten 

kommer att presenteras den 5 maj 2020.”

Josef Milerad, docent universitetslektor och ordförande i arbetsgruppen

Ordförande Svenska Skolläkarföreningen



Ett telegram från MUCF

”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under året publicerat en rapport om ungas 

attityder och värderingar. Rapporten visar att andelen unga som upplever symptom på psykisk ohälsa 

ökar över tid. Att ha symptom på psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland unga kvinnor än bland 

unga män. Trötthet, stress, dålig nattsömn, huvudvärk och ont i magen är några besvär som visar på 

symptom. Det är nu angeläget att kartlägga orsakerna till varför unga upplever denna ohälsa, genom 

att samverka kan vi öka kunskap och motverka utvecklingen.”

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor



I Sveriges Arbetsterapeuter fortsätter vi verka för flera arbetsterapeuter i 

elevhälsan och att fler personer med lindrig psykisk ohälsa får möta 

arbetsterapeuter i primärvård och företagshälsovård. Men nu, inför de 

stundande helgerna, vill vi särskilt lyfta den ökande psykiska ohälsa bland 

äldre som ofta är relaterad till ensamhet. Vi anser att det behövs satsningar på 

Social Aktivitet på Recept, SAR.

Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Ett telegram från Sveriges arbetsterapeuter



http://www.mindshift.health/

MindShift

http://www.mindshift.health/


Kraftsamlingen är ett arbetssätt för att genomföra 
konkret utvecklingsarbete

❖ Verkstäder för att 

genomföra konkret 

utvecklingsarbete

❖ Nationella delarenor

❖ Lokala kraftsamlingar

❖ Nationellt prioriterade 

frågor

❖ En samlande arena -

för att genomföra 

tvärsektoriellt, långsiktigt 

och sammanhållet 

utvecklingsarbete

Kraftsamling 

för psykisk hälsa –

är ett arbetssätt som 

flyger med två vingar 



Kraftsamlingen inleddes med kickoff-workshop

Starta upp – kickoff 9 september, 2019

>300 pågående 

utvecklingsarbeten och 

förslag/idéer samlades in

160 deltagande organisationer 

från hela samhället



Vid höstens första workshop knöts nya kontakter

Få överblick och knyta kontakter – workshop 11 oktober 2019

>1500 nya kontaktpunkter 

mellan deltagarna

80 deltagande organisationer

från hela samhället



Under andra workshopen diskuterades utmaningar

Problemförståelse och önskat samarbete – workshop 5 november 2019

Identifiering av >300 specifika 

utmaningar, inom problemområden för 

psykisk hälsa tvärs hela samhället 

60 deltagande 

organisationer



Totalt har fler än 160 organisationer hittills medverkat i 
Kraftsamlingens aktiviteter

Civilsamhälle

BRIS

Beteendeterapeutiska föreningen

Förbundet för Musikterapi i Sverige

Företagshälsorna

Frälsningsarmén

Frisk och Fri

FSUM

Fysioterapeuterna

Generation Pep

Hjärnkoll

IFS

Mind

Möckelnföreningen

NSPH

Origo Resurs

Partsrådet

Psykologförbundet

Psykoterapeutföreningen

Psykoterapiföreningen

Psykoterapistiftelsen

Rädda Barnen

Reacta för Ungas Hälsa

RFHL

Riksförbundet Attention

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksidrottsförbundet

Röda Korset

RSMH

S:t Lukas

S:t Eugenia katolska församling

Sane

Schizofreniförbundet

SHEDO

SLS

SPES

Sunt Arbetsliv

Svensk sjuksköterskeförening

Forts. civilsamhälle

Svenska psykiatriska föreningen

Svenska röda korset

Svenska Skolläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Företagshälsor

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Skolkuratorers Förening

Tänk om nu

Tilia

Tim Bergling Foundation

Vårdförbundet

Verdandi

Vox Vigor

Akademikerförbundet SSR

Intresseföreningen för schizofreni och 

andra psykoser

Psykologförbundet studeranderåd

Krica/Sapu

ÅSS

Vision Stockholms stad

Fenomenala

UMO

Amf Insatser/stöd MIA-projektet

Svenska Föreningen för 

Gruppsykoterapi och Grupputveckling. 

Arbetsgruppen för utbildning i 

gruppsykoterapi.

Young Solidarity Foundation

Psykoterapicentrum

Mod och Mening

Fföretag

Cognoscenti AB

Helseplan

Holistisk hälsa AB

ii4i Consulting

Janssen

Länsförsäkringar

LSV

Magelungen Utveckling AB

Reformklubben

SopraSteria AB

Sustainab/Hållbar vardag

Twoact AB

Kpedia

Wake me up

Janssen-Cilag AB

Hälsans Natu

NaturhälsaCenter, 

För Hälsa – Färentuna

Hälsoträdgård

Feelgood företagshälsa

AcadeMedia Support AB

BRANAK 

Hälsans natur 

Unicare Bakke

Misa AB

Oakfield Consulting

Papilly AB

Pacs Sverige

Fountain House

Inera

Gripslivscoaching

ECC by Syrén

Psykologpartners

Forskning & utbildning

Uppsala universitet

Forum för Health Policy

IFFS

Karolinska Institutet

KTH

LTU

Sight

Vårdyrkeshögskolan

Nationellt 

Kompetenscentrum 

Anhöriga och 

Linnéuniversitetet

Mälardalens Högskola

SKR/Regioner/kommuner

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Göteborg

Region Halland

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Stockholm

Region Skåne

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västmanland

Region Örebro

Region Östergötland

Nacka Kommun

Norrtälje Kommun

Nässjö Kommun

Socialförvaltningen 

Botkyrka kommun

Solna Stad

Stockholms Stad

Södermalms SDF

Södertälje Kommun

Örebro Kommun

Myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

MUCF

Polismyndigheten

SBU

Skolforskningsinstitutet

Skolverket

Socialstyrelsen

SPSM

Försäkringskassan

Specialpedagogiska 

skolmyndigheten

Vårdgivare

Karolinska 

Universitetssjukhuset

BUP Göteborg

Moment Psykologi

Psykiatri Södra Stockholm 

SLSO

VUP Region Sörmland

Psykologpartners

Salus Care

WeMind

Allmänpsykiatri Region Örebro

Barn- och elevhälsa Nacka 

kommun

BUP Skåne

Järfälla Kommun/UMO/Sapu

KRY

Min doktor

Mindler

Närsjukvården Piteå

Pratamera

Region Gotland BUP 

Förstalinjen SPT

Region Örebro Län, 

Allmänpsykiatrin

Söderstöd Öppenvård

BUP Kungshöjd (GBG)

1825 – Terapi på unga villkor
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Under 2020 kompletteras ”En samlande arena” 
med verkstäder för konkret utvecklingsarbete

❖ Verkstäder för att 

genomföra konkret 

utvecklingsarbete

❖ Nationella delarenor

❖ Lokala kraftsamlingar

❖ Nationellt prioriterade 

frågor

Kraftsamling 

för psykisk hälsa –

är ett arbetssätt som 

flyger med två vingar 

❖ En samlande arena -

för att genomföra 

tvärsektoriellt, långsiktigt 

och sammanhållet 

utvecklingsarbete



❖ Verkstäder för att genomföra konkret utvecklingsarbete

❖ Nationella delarenor – för att genomföra konkreta, nationella kraftsamlingsinitiativ

❖ Lokala Kraftsamlingar – för att genomföra lokalt tvärsektoriellt  utvecklingsarbete

❖ Nationellt

prioriterade 

frågor – för att 

lösa kritiska 

utvecklingsfrågor 

som behöver 

hanteras 

nationellt

Delarena

# Nationellt initiativ # Nationellt initiativ

# Nationellt initiativ # Nationellt initiativ

Delarena



Höstens arbete har resulterat i ett förslag på 18 delarenor

17

Prioriterade 

problemområden

18 delarenor för arbete under 2020

Hälsofrämjande samhälle

Rustade individer

Hållbara stöd

Kickoff

Workshops

Enkät

Funktionsbrevlådan

Intervjuer



Region Skåne har tagit initiativ till en lokal Kraftsamling för 
barns psykiska hälsa
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Exempel på nationella initiativ och nationellt prioriterade frågor

19

Arbetsgrupp för att tydliggöra centrala 

begrepp inom psykisk hälsa-området

Målsättningar 2019/2020:

1. Tydliggöra centrala begrepp inom 

området psykisk hälsa som

• psykisk hälsa och välmående

• psykisk ohälsa

• psykisk sjukdom

2. Publicera resultatet i gemensam PM

Samordnad individuell plan (SIP) i framtiden

• Utveckling av plan för hur SIP bör se ut 

och fungera i framtiden för att kunna stödja 

både preventivt arbete och komplex 

samordning

• Genomförs genom en koncentrerad 

workshopserie med representanter för 

myndigheter, verksamheter som arbetar med 

SIP, patient- och brukarorganisationer m.fl.



1.1 Mediabilden av psykisk hälsa

Hur får vi en saklig och rättvisande bild av psykisk hälsa/ohälsa i media?

1.2 Urbaniseringskonsekvenser i stad och land 

Hur kan vårt samhälle i högre grad utformas för att främja psykisk hälsa 

utifrån våra boende- och levnadsmönster?

1.4 Meningsskapande i en sekulär tid

Hur kan vi skapa nya utgångspunkter för meningsskapande och 

sammanhang i livet, som passar vår tid? Genom att lära över 

generationsgränser? Genom kultur?

1.5 Arbetsliv för personer med psykiatriska tillstånd 

Hur ger vi personer med psykiatriska tillstånd bättre förutsättningar att 

delta i arbetslivet?

1.3 Samhällsdiskussion om sociala medier

Hur motverkar vi negativa aspekter av sociala-medieranvändning? 

Hur främjar vi ett hälsosamt nyttjande av de sociala möjligheter som 

digitaliseringen ger?

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

Förslag nationella delarenor:



2. Individer som är rustade 

för att nå sin fulla potential 

och välmående

2.1 Fungerande skolgång för barn och unga med NPF

Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande skolgång för barn och 

unga med NPF?

2.2 Etisk stress i arbetslivet

Vad kan vi göra för att minska den etiska stress som kan uppstå 

exempelvis inom sjukvården?

2.4 Rusta barn och unga 

Hur rustar vi barn och unga att hantera livets krav och påfrestningar?

2.5 Ofrivillig ensamhet bland äldre

Hur kan vi minska ofrivillig ensamhet bland äldre?

2.3 Huskurer för psykisk hälsa 

Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa? 

Förslag nationella delarenor:

2.6 Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Hur kan individens psykiska hälsa främjas genom exempelvis fysisk 

aktivitet och naturupplevelser?

2.7 Hälsofrämjande digitalt liv

Hur kan vi hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande digitalt liv, i fråga 

om exempelvis tillgänglighet?



3.1 Hela samhällets suicidprevention

Vad kan göras tvärs hela samhället för att förbättra det suicidpreventiva 

arbetet?

3.2 Smart tillgänglighet i första linjen

Hur kan tillgängligheten till första linjen på distans och digitalt förbättras?

3.4 Utökat anhörigstöd

Hur kan samhället på bättre sätt stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och 

äldre)?

3.5 Ändamålsenliga insatser för äldre med psykiatriska problem

Hur kan äldrepsykiatrin bli mer ändamålsenlig?

3.3 Lokalt stöd för utsatta områden 

Hur kan olika aktörer samverka för att ge ett kraftfullt stöd i utsatta 

områden?

Förslag nationella delarenor:

3.6 Rätt insatser för asylsökande och nyanlända

Hur kan insatser för asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa 

förbättras? 

3. Hållbara stöd till de som 

behöver



Nästa steg

Målsättning för 2020: En tioårsplan för arbetet med psykisk hälsa

... som kan ligga till grund för ett gemensamt, tvärsektoriellt arbete 

på nationell och lokal nivå

Julgransplundring 5 februari

5 februari 2020, kl. 13–18 

Sheraton Hotel, Tegelbacken 6

• Kickoff för arbetet 2020 

• Bidrag till Kraftsamlingen 2020

• Möjlighet att knyta kontakter

• Presentation av metodstöd 

Bidra till delarenorna

Har du tankar kring delarenorna 

kring exempelvis:

• Frågor att arbeta med

• Litteratur, rapporter, eller andra 

underlag

• Pågående utvecklingsarbete

…mejla oss!

Fler inbjudningar kommer

Inbjudningar till fler aktiviteter 

under 2020 kommer

• Håll utkik på 

www.skl.se/kraftsamling

• Se till att du är uppskriven 

på Kraftsamlingens e-post-

lista. Osäker? ...mejla oss!

kraftsamlingpsykiskhalsa@skl.se

http://www.skl.se/kraftsamling
mailto:kraftsamlingpsykiskhalsa@skl.se
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