Kraftsamling psykisk hälsa
Informationsmaterial - delarenor
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Kraftsamling psykisk hälsa inriktas mot tre 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
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Delarenaformatets idé och utgångspunkter
Idén om delarenaformatet

Kraftsamlingens delarenor
Arbetsgrupper som

Psykisk hälsa är en fråga för hela
samhället, inte bara hälso- och
sjukvård/socialtjänst

• sammanför aktörer från
hela samhället för
långsiktigt arbete,
• i första hand genom att
tillvarata befintlig
kunskap och erfarenheter
hos deltagarna

Kunskap, idéer och metoder finns
till stor del redan, men sprids inte
i tillräckligt hög grad

• men samlar, paketerar
och sprider dessa med
samlad kraft i nya
konstellationer!

Arbetet inom området har inte
varit tillräckligt brett, samordnat
och långsiktigt
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”Connect the dots” mellan organisationer ger nya möjligheter och lösningar,
mindre dubbelarbete och större kraft!
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Höstens arbete gett underlag för att under 2020 arbeta vidare
med 20 delarenor
Prioriterade
problemområden

Kickoff

20 delarenor för arbete under 2020

Workshops

Hälsofrämjande samhälle

Enkät
Rustade individer

Funktionsbrevlådan
Intervjuer

Hållbara stöd
5
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Förslag nationella delarenor:

1. Ett mer hälsofrämjande
samhälle och levnadssätt

1.1 Mediabild för psykisk hälsa
Hur får vi en saklig och rättvisande bild av psykisk hälsa/ohälsa i media?
Hur hanterar vi den ”alarmistiska” mediabilden av vårt samhälle?
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?
1.3 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?
1.4 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?
1.6 Framtidstro i samhällsdiskussionen
Hur skapar vi framtidstro i samhällsdiskussionen?
1.7 Socialt ansvar och narkotikakonsumtion
Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska narkotikakonsumtionen?
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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?
2.3 Huskurer för psykisk hälsa
Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa?
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?
2.6 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?
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Förslag nationella delarenor:

3. Hållbara stöd till de som
behöver

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?
3.3 Lokalt stöd för utsatta områden
Hur kan olika aktörer samverka för att ge ett kraftfullt stöd i utsatta
områden?
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?
3.6 Rätt insatser för asylsökande och nyanlända
Hur kan insatser för asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa
förbättras
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Principer för arbetet i delarenan
Vårt gemensamma
arbete bygger på
förtroende och tillit

Vi kan vara oeniga om vad
som är den bästa vägen – ett
problem har ofta flera lösningar

Vi talar öppet och delar
allt, men utnyttjar inte
informationen vi får
A

E

C
B

Vi sprider och berättar
gärna om resultaten,
men citerar inte enskilda
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Vi sprider bara lösningar
som vi – utan kostnad –
kan dela med varandra
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Övergripande arbetsprocess för en delarena

Arbetsfas

Verkstad 1.
Gemensam
problemformulering

Verkstad 2.
Generera idéer om
möjliga initiativ och
formulera målbild

Verkstad 3.
Undersöka
hypoteser om initiativ
(iterativ process)

Verkstad 4.
Workshop för att
utforma handslag

Verkstad 5.
Finalisering och
handslag

Genomföra
handslag

”HANDSLAG”
•
•
•
•

Vilka?
Vad?
När?
Hur?

ca 5-10 sidor
3-5-årig
genomförandeplan

Identifierade behov som inte kan mötas inom delarenan

Andra delarenor

Lokala kraftsamlingar

“Handslaget” är delarenans långsiktiga arbetsplan, och beskriver
vilka initiativ man kommer att arbeta med. Dessa kan vara stora
och omfattande, men även mindre och mer avgränsande initiativ
förväntas ingå, utifrån deltagarnas olika förutsättningar.

Nationellt prioriterad fråga
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Myndigheter
Regioner/kommuner
Näringsliv
Civilsamhälle

Visionen om ett handslag
Illustrativt exempel

Ta fram kunskap
Genomföra/testa insatser
Spridning av kunskap/insatser

Nuläge – omfattande pågående utvecklingsarbete kopplat till en fråga/utmaning Handslag – samlar utvecklingskraften mot en gemensam målbild
1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

#

#

#

2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående

#

#

Gemensam
målbild

#
3. Hållbara stöd till de som behöver

#

#

#
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Delarenornas handslag bildar gemensamt Kraftsamlingens
plan för ett långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete 2020-2030

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
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

#

#

#

Kraftsamling psykisk hälsa:
Plan för långsiktigt gemensamt
utvecklingsarbete
2020-2030

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

#

#

#

1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

#

#

#

2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående

#

#

#
1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt
3. Hållbara stöd till de som behöver

#

#

#

#

#
1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

#
#

#

#

2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående

#

#
2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående

#

#

3. Hållbara stöd till de som behöver

#

#

#

#
3. Hållbara stöd till de som behöver

#

#

#

#

ARBETSMATERIAL

12

Mer information:
#kraftsamlingpsykiskhälsa
www.skr.se/kraftsamling
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kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se
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