PSYKISK HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE ÄR DEN VIKTIGASTE
TILLGÅNGEN FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING!
- DÄRFÖR SKAPAR VI RÖRELSEN MIND//SHIFT TILLSAMMANS!

VISION
Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses
som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling

MISSION
Mind//Shift bidrar till att prioritera och hitta nya vägar för att
främja psykisk hälsa och välbefinnande genom ett innovativt
samskapande mellan invånare, civilsamhälle, offentlig sektor
och näringsliv

Våra vägledande principer:
• Vi är en kraft för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
• Vi är alla delar av samhället.
• Vi är insatser nära människor i deras liv.

• Vi driver lärande och experimenterande tillsammans.
• Vi skapar innovation via partnerskap.
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STYRELSE, Mindshift Sverige

Mindshift nationellt är en
tunn slimmad del som mer
bygger på möjlighet att stötta
regionala aktiviteter med
resurser.

Ett MIND//SHIFT som ger förutsättningar för att realiserar de globala
målen
Stärkt psykiskt välbefinnande resulterar i
gemensamt kunskapande och innovativt
samskapande.
Livsmiljöer såsom arbetsplats, skolan, en
främjande stadsplanering och ett proaktivt tänk
kring hälsa, är avgörande för vårt
välbefinnande.
Resultatet och värdet syns i samhällets
välstånd, hållbarhet och livskraft.

” Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje
individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara
av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra
till det samhälle som hen lever i. ”
WHO´s definition av psykisk hälsa

Statement
”För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att
människans psykiska välbefinnande stärks. Annars orkar vi inte bry oss om miljön,
transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.
Mind//Shift handlar om allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor,
hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan,
individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan.
Mind//Shift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara
organisationer och hållbara människor.”

”Psykisk hälsa är inte en vårdfråga,
det är vår fråga”
Niklas Huss
Initiativtagare MIND//SHIFT
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Vill du vara en del av MIND//SHIFT?
Kontakta
Niklas Huss
Mail
organisationskirurgen@gmail.com
Mobil
0721418139
Eller
Camilla Evensson
Mail
camilla.evensson@ri.se

VARFÖR BEHÖVS EN
RÖRELSE SOM MIND//SHIFT

Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste
tillgång för en hållbar samhällsutveckling
Psykisk ohälsa är ett globalt problem, uppskattningsvis lider
närmare 20% av världens befolkningen av dessa problem och i
Sverige idag är ungefär 50% av alla sjukskrivningar relaterade till
psykisk ohälsa.
Enligt OECD bedöms kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppgå
till minst 200 miljarder kronor (5 % av BNP) årligen.
Samhällskostnaden för dessa utmaningar är redan idag enorma
och de fortsätter att växa. World Economic Forum och Harvard
bedömer att kostnaden kommer att öka med 200-300% till 2030.
Psykisk ohälsa kan inte härledas till en enskild orsak utan existerar
i ett samspel av flera stora faktorer. Det finns ingen lösning som
passar alla utan vi behöver arbeta med flertalet olika och
tvärfunktionella lösningar för att hantera det växande problemet.

Kostnaden för psykisk ohälsa drabbar
oss alla inom samhället
Varje persons psykiska fungerande och välbefinnande varierar under
en dag, en månad, ett år och över livet och de flesta av oss kommer
någon gång ha så allvarliga psykiska besvär att det uppnår diagnosnivå.
Det betyder att alla någon gång kommer stå nära någon som har
psykiska besvär som påverkar deras liv som barn, syskon, förälder,
partner, vän eller arbetskamrat.
Med en kraftig ökning av barn och unga vuxna som lider av dessa
besvär kan vi med säkerhet säga att detta är ett hot mot folkhälsan. Vi
får kontinuerliga rapporter om problemet och den stigande
omfattningen.
Hälso- och sjukvårdens kostnader uppgår idag till cirka 25% av den
totala kostnaden men den största kostnadsbördan, cirka 50% hamnar
på arbetsgivare (offentliga och privata).

Varför är MIND//SHIFT så viktigt just nu?
Vi möter nu enorma utmaningar i vårt samhälle i spåren av covid-19.

Första vågen är alla sjuk- och dödsfall världen över och hur våra
sjukvårdssystem inte var rustade för att hantera denna pandemi.
Andra vågen är den ekonomiska med konkurser, uppsägningar och
arbetslöshet.
Den tredje vågen eller snarare undervattensströmmen, har vi bara sett
början på och det är den psykiska ohälsan och hur vi människor påverkas i
denna extrema tillvaro av rädslor och ovisshet. Har vi råd att inte agera?
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Tillsammans bygger vi
varandra starkare för
en hållbar framtid!

