
En julhälsning från

Kraftsamling för psykisk hälsa

Webbsändning

17 december 2020



Varmt Välkomna! 



Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



God Jul önskar:
Delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Materialet finns nu tillgängligt att ladda ned på: www.uppdragpsykiskhalsa.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Fem huskurer för psykisk hälsa



Fem huskurer för psykisk hälsa



Fem huskurer för psykisk hälsa



Fem huskurer för psykisk hälsa



Fem huskurer för psykisk hälsa



Det finns många möjliga målgrupper huskurerna kan behöva anpassa för 
– Vi är så tacksamma för att ni kan hjälpa till! 

För personer med 

psykiatriska tillstånd

För idrotten

För äldreFör olika språk

För arbetssökande För arbetsplatsen

För olika typer av 

funktionshinderFör HBTQ-personerFör anhöriga

För skolan

För olika 

minoritetsgrupper

För förskolan



God Jul önskar:

Peter Munck 
af Rosenschöld

Sveriges Företagshälsor

Kristina 
Söderlund

We & Sports

Delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Varmt Välkomna: 
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Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



God Jul önskar:

MIND BRIS



God Jul önskar:
Stödlistan för psykisk hälsa i kristid

För chefer och HR För kommun och region För allmänheten



Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



God Jul önskar:

Anna Östbom
Sveriges Kommuner 

och Regioner

En satsning på arbetsmiljö och personal

Varmt Välkommen: 



Från teori till praktik i 
coronatider



Från teori till praktik i coronatider

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION
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Målet

HR och chefer inom 

vård, omsorg, 

socialtjänst och skola 

har kunskap, verktyg 

och förutsättningar 

att stärka sitt 

arbetsmiljöarbete 

samt fånga upp och 

nå ut till medarbetare 

i behov av stöd med 

anledning av 

coronapandemin

Kunskaps-

inhämtning

Utveckling av 

verktyg och 

arbetssätt

Dialog och 

spridning

Praktisk 

användning

Praktisk tillämpning av 

aktuell kunskap för att 

motverka psykisk ohälsa 

och sjukskrivning hos 

välfärdens medarbetare 

och chefer i hela landet

Arbetet med från teori till 

praktik delfinansieras av 

Vinnova



Stödlistan för chefer och HR – sidan listas från alla regioner och kommuner, 
1177 och flera myndigheter – totalt har sidorna drygt 200 000 sidvisningar
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

http://www.stodlistan.se/


Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



God Jul önskar:
Region Skåne

Varmt Välkommen: 

Anna Jonsson
BUP Skåne/

Uppdrag Psykisk Hälsa

Länk till filmen 

som Anna

visade 

https://www.youtube.com/watch?v=EfxnqkAR3B4
https://www.youtube.com/watch?v=EfxnqkAR3B4
https://www.youtube.com/watch?v=EfxnqkAR3B4


God Jul önskar:
Region Skåne

Trauma på kartan
Kraftsamling för de 

yngsta barnen

Länk:

www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/kra

ftsamling-for-psykisk-halsa-hos-de-yngsta-

barnen-i-skane/

Länk:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/bup-

barn-och-ungdomspsykiatri/trauma-pa-

kartan/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/kraftsamling-for-psykisk-halsa-hos-de-yngsta-barnen-i-skane/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/bup-barn-och-ungdomspsykiatri/trauma-pa-kartan/


Dagens agenda:
En julklapp från delarenan Huskurer för psykisk hälsa

Initiativ för stöd i juletider

En satsning på arbetsmiljö och personal

En julhälsning från Region Skåne

En julklapp från Kraftsamling psykisk hälsa



God Jul önskar:
Kraftsamling psykisk hälsa

Metodhandboken och verktygslådan

Materialet finns nu tillgängligt att ladda 

ned på:

skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa 

… Vi har nu även samlat alla 

delarenors arbetsplaner på ett och 

samma ställe!

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/metodhandboken.35532.html


Paus

till 14.00



Agenda timme två  - aktuellt inom psykisk hälsa
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Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2021 

Utvecklingsarbete inom överenskommelsen 2020 

NPO psykisk hälsa och överlämning av värdskap 

Nätverket styrning och ledning, fokus under året och spaning framåt

Ökat fokus på suicidprevention: lokalt, regionalt och nationellt 

Framtidsspaning – vad tror vi händer 2021?



Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
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Beslutas innan jul

Samma storleksordning och områden som årets

2-årig inriktning

Fortsatt utvecklingsarbete enligt handlingsplaner

Barn och unga, främjande, tidiga insatser

Samverkan, samsjuklighet

Mobila lösningar, personcentrerade insatser

God vård och omsorg, kunskapsbaserad 

Suicidprevention



Utvecklingsarbete under 2020:
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Rapport om första linjen
Vård- och insatsprogram

Digitala lösningar 

Rapport om 

Ungdomsmottagningarna

Riskorienterat 

arbetssätt

Suicidprevention 

Mobila lösningar

SIP

Samarbetsvård

Integrerade insatser

www.uppdragpsykiskhälsa.se

DefDefinitioner området 

psykisk hälsa 



Anna Östbom
Sveriges Kommuner 

och Regioner

Varmt Välkommen: 

Mobila lösningar och riskorienterat arbetssätt



https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/

Riskorienterat arbetssätt
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/


Frisk Risk Sjukskriven
A

K
T

IV
IT

E
T

S
N

IV
Å

Medarbetare 

Arbetsplats

Organisations-

övergripande 

ledning och 

styrning

D. medarbetare som är på väg 

tillbaka i arbete eller  nyligen 

återgått i arbete efter sjukskrivning

C. medarbetare med upprepad 

korttidssjukfrånvaro, 

ej tidigare sjukskrivning

B. arbetsplatser med hög och 

ökande sjukfrånvaro

A. arbetsplatser med många 

medarbetare med upprepad 

korttidsfrånvaro



Tre introduktionsutbildningar har genomförts - 80 personer från totalt 18 
kommuner och 15 regioner har deltagit i utbildningarna

18:e november – 27 personer deltog 23:e november – 32 personer deltog 7:e december – 21 personer deltog 



Nationellt programområde psykisk hälsa

37

Lise-Lotte Risö 
–Bergerlind

Ordförande i NPO psykisk hälsa

Vad har hänt under 2020?

Vad kommer att hända under 2021?

Varmt Välkommen: 



Nätverket för ledning och styrning

38

Vad har varit fokus under året som varit? 

Spaning framåt?

Mikael Malm och Florence Eddyson-Hägg



Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

 Omtag 2011-12: Tydligare uppdrag, nytt namn.   

 Ett av SKR:s formella nätverk och består av ledande tjänstemän från samtliga regioner med chefs- eller 

ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården. 

 Utsedda av sin respektive regiondirektör och/eller hälso- och sjukvårdsdirektör.

 Utgör en aktiv resurs för att optimera regionernas och vårdgivarens åtgärder vid psykiatriska 

sjukdomstillstånd. 

2020-12-16 Avdelningen för vård och omsorg 39



Sjukvårdsregion Region Namn

Norra Jämtland Vakant

Norrbotten Inga-Lill Modig/Karin Nordberg 

Västerbotten Lena Pettersson

Västernorrland Kristina Mårtensson

Uppsala-Örebro Örebro Karin Haster, ers. Mathias Edquist

Gävleborg Anna Sundqvist

Dalarna Jeanette Hjortsberg

Uppsala Gunilla Svedström, ers. Åsa Törnkvist

Värmland Maja Deckner

Västmanland Björn Dahlström

Sörmland Mari Kampf Westerberg

Stockholm Stockholm Anna Stenseth, Johan Franck, Kaj Forslund, Mårten Skogman (tf. ers. för Maria H)

Gotland Marie Härlin

Sydöstra Kalmar Florence Eddyson-Hägg

Jönköping Ulf Grahnat

Östergötland Håkan Samuelsson, Bjarne Olinder

Västra Västra Götaland Lise-Lotte Risö Bergerlind, Pia Rydell, Marie Carlsson 1 vakant

Halland Magnus Oleni (ers. för Goran Delic)

Södra Skåne Katarina Hartman, Hans Brauer, Bim Soerich

Kronoberg Magnus Frithiof

Blekinge Mari Söderström

NSPH Anki Sandberg, Sonny Wåhlstedt

Uppdaterad 20-12-16



Hur skapar vi god psykiatrisk vård?
Kunskapsbaserad  

och ändamålsenlig 

vård:

Säker vård: Patientfokuserad

vård: 

Effektiv vård/vård i 

rimlig tid: 

Jämlik vård: 

E-hälsa •Personal och 
kompetensutveckling

•Kvalitetsregister

•Nationella riktlinjer

•Forskning

•Lagar och regelverk

•SOU-utredningar

•Tvångsvård

•Patientsäkerhet

•Vårdmiljö

•Samverkan vid in- och 
utskrivning

•Externa revisioner

•Patient- och brukar-
inflytande

•Brukarrevisioner

•Nationella
patientenkäter

•Samordnad individuell 
plan (SIP)

•Ersättningssystem

•Ledning och styrning

•Grunddata och 
kvalitetsindikatorer

•Intern och extern 
samverkan

•Rätt vårdnivå

•Organisation

•Ekonomi

•Tillgänglighet

•Vård på lika villkor

•Förkortad 
medellivslängd för 
målgruppen

•Jämställdhet 

•Äldre med psykisk 
ohälsa

•Etnicitet 

Gränssnittet

första linjen –

specialistpsykiatri

BUP

Allmänpsykiatrin

• Öppenvård

• Heldygnsvård

Beroende- och 

missbruksvård

Rättspsykiatrin

Fokusområden 2020
•Kunskapsstyrning –
NPO, NAG, VIP, PKR, 
uppföljning och analys

•Suicidprevention

•Tvångsvård

•Nära vård och omsorg •Nivåsstrukturering

•e-hälsa och 
digitalisering 

•Hälsofrämjande med 
fokus på somatisk 
hälsa



Fokusområden 2020-21

Hälso- och sjukvårdsdirektörerna

 Nära vård – inklusive hälsofrämjande 

och psykisk hälsa

 e-hälsa och digitaliserat 

informationsutbyte AI

 Kompetensutveckling/försörjning

 Kunskapsstyrning – inklusive 

nationella kvalitetsregister, 

uppföljning och analys

 Nivåstrukturering inklusive 

akutvårdsuppdraget

Nätverket för styrning och ledning av 

psykiatrin

 Nära vård och omsorg

 Tillgänglighet

 e-hälsa och digitalisering

 Kompetensutveckling/försörjning

 Kunskapsstyrning – inklusive 

nationella kvalitetsregister, 

uppföljning och analys

 Nivåstrukturering 

 Säker vård
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Ökat fokus på suicidprevention: lokalt, regionalt och nationellt

46

Rickard Bracken

Martin Letell

Carin Tyrén



Vad händer 2021?

47

 Distansarbete fram till sommaren?

 Fortsatt snabb digital utveckling

 Hantera följder av Corona

 Flera utredningar kommer med förslag

 Tvångsvård och tvångsåtgärder

 Tillgänglighet

 Personalförsörjning och arbetsmiljö

 Nationell samordning



Vi från Uppdrag Psykisk Hälsa önskar er alla –

En riktigt God Jul! 
Ing-Marie Wieselgren

Lisa Minell

Henrik Tunér Anna Jonsson
Anna Östbom

Brigitte Gräblacher

Catrin Hägerholm 

Elina Saxelin
Ellinor Holm

Fredrik Lindencrona

Helena Orrevad Karin Lindström

Linda Rydberg

Martin Rödholm
Maria Svernhem

Mary Orneklint

Mikael Malm
Ola Winquist

Sofie Johansson

Viveca Axelsson


