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Kickoff 2021
21 september



Vad gör Kraftsamling för psykisk hälsa unikt? 
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Ett brett perspektiv och mod att tänka stort

Ett samtidigt sätt att involvera alla sektorer

En långsiktighet och uthållighet



Kraftsamling inriktas mot tre arbetsområden
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1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer rustade att nå 

sin fulla potential

3. Hållbara stöd till de 

som behöver



Tretton delarenor är uppstartade eller är under uppstart
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1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer rustade att nå 

sin fulla potential

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

Meningsskapande i 

en sekulär tid

Fungerande skolgång för 

barn och unga med NPF

Miljö och fysisk aktivitet 

för psykisk hälsa

Hela samhällets 

suicidprevention

Utökat anhörigstöd
Samhällsmobilisering för 

narkotika prevention

Huskurer för 

psykisk hälsa

Hälsofrämjande 

digitalt liv

Smart tillgänglighet 

till hjälp, 0-5 år

Migration och psykisk 

hälsa

Rusta barn 

och unga 

Smart digital tillgänglighet 

till hjälp, 6–18 år 

Smart tillgänglighet 

till hjälp, unga vuxna



Ta del av Kraftsamlingens produkter via hemsidan!
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Delarenornas

Handslagsdokument

Stödlista för psykisk 

hälsa i kristidDelarenornas produkter

Metodhandboken 

och verktygslådan

Broschyr: 

Råd för psykisk hälsa

Exempel på innehåll

För mer information och material:

www.skr.se/kraftsamling kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se uppdragpsykiskhalsa.se/

http://www.skr.se/kraftsamling
mailto:kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION 6

Dagens program
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Hållbara stöd till de som behöver – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

 Smart tillgänglighet till hjälp, 0–5 år Anna Jonsson, UPH, SKR 

 Smart digital tillgänglighet till hjälp, 6–18 år Annika Nilsson, Region Skåne

 Utökat anhörigstöd  Ingrid Lindholm, NKA

Nationellt prioriterade frågor – Kraftsamlingen rapporterar

 Begrepp inom området psykisk hälsa Ing-Marie Wieselgren

 Stöd i arbetslivet Anna Östbom, UPH, SKR

Ett mer hälsofrämjande samhälle med individer rustade att nå sin fulla potential – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

 Meningsskapande i en sekulär tid Eva Wikman, PsykoterapiStiftelsen

 Samhällsmobilisering för narkotikaprevention Fred Nyberg, U-FOLD vid Uppsala universitet och Erik Leijonmarck, RNS 

 Huskurer för psykisk hälsa Peter Munck, Sveriges Företagshälsor och Ingrid Lindholm, NKA

 Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa Marie Gudmundsson, Region Dalarna och Ola Bergqvist, Helt ute AB

 Hälsofrämjande digitalt liv Ing-Marie Wieselgren

Dagens program

Samtal och reflektioner efter föregående pass – Ing-Marie Wieselgren och Dahlia Rezai, Mind

Diskussion – Hur samlar vi kraft för att kraftsamla kring psykisk hälsa? – Ing-Marie Wieselgren, Fredrik Lindencrona, Linda 

Eskilsson och Peter Lindvall



Meningsskapande 
i en sekulär tid
Kontakt:
Martin Rödholm, martin.rodholm@skr.se
Eva Wikman, wikman.eva.m@gmail.com

mailto:martin.rodholm@skr.se
mailto:wikman.eva.m@gmail.com


Fem skäl att avstå narkotika





Hjärnans belöningssystem är en fantastisk skapelse. När vi rör på 

oss, skapar sociala relationer och känner oss meningsfulla för 

andra människor svarar hjärnan genom att ge oss positiva 

belöningar i form av välbefinnande.

En av riskerna med narkotika är att belöningssystemet 

överstimuleras och förändras. Till att börja med tar man narkotika 

för att få den euforiska kicken. Efter en tid fortsätter man för att 

slippa obehaget att vara utan drogen. 

Narkotika kan bidra till psykisk ohälsa eller förstärka befintlig 

sådan. På sikt kan ett användande leda till passivitet, brist på 

motivation, håglöshet, känslor av meningslöshet, och i vissa fall ett 

kemiskt eller psykologiskt beroende. Det finns också påtaglig ökad 

risk för psykos eller depression. 

Även den fysiska hälsan riskeras till följd av narkotikaanvändande 

som påverkar andningsorgan, hjärtat och hjärnan. 

1. För din hälsa





Att använda narkotika försvårar att ta vara på livets alla 

möjligheter. Relationer, studier, arbetsliv och intressen riskerar 

påverkas negativt om drogen tar över. 

Den som fastnat i ett narkotikaberoende upptäcker att det är 

svårt att ta sig ur. En del klarar av att sluta på egen hand. För 

andra krävs hårt arbete under många år av rehabilitering för att

vänja hjärnan vid naturliga stimulanser igen. Somliga behöver 

stöd och medicinering under resten av sina liv. 

2. För livets 
möjligheter





Användningen av narkotika leder till miljöförstöring.  Gifter 
hamnar i avloppet, vilket i sin tur har en negativ effekt på fiskar, 
fåglar, grodor och andra vattenlevande djur och organismer, 
exempelvis genom beteendeförändringar.

Odlingar för att producera narkotika bidrar till skövling av skog 
och användning av skadliga bekämpningsmedel. Kemikalier, 
gifter, restprodukter och kemiskt avfall hamnar i floder och 
åkrar där de förgiftar marken och skadar växt- och djurlivet. På 
vissa platser dumpas gifter i åar eller på åkrar. De människor 
som hanterar produktionen riskerar skadas av den toxiska 
miljön de vistas i. 

Även narkotika som framställs inomhus i växthus har 
miljöpåverkan till följd av stor energiåtgång. 

3. För planeten





Ingen människa lever oberoende av andra. Det vi gör påverkar 

även vår omgivning. Inflytande av sinnesförändrande substanser 

som narkotika försämrar individens möjlighet att uppnå sin fulla 

potential, till glädje för sig själv och sina nära.   

Att använda narkotika påverkar hälsan även hos de anhöriga. 

Barn som växer upp i hem där narkotika förekommer riskerar att 

fara illa av det. Droger och narkotikaklassade substanser 

förekommer ofta i våld i nära relationer. Enligt barnkonventionen 

har alla barn rätt att växa upp i en drogfri miljö. 

Narkotikahandeln påverkar även samhällen och platser längre 

bort. I några av jordens allra fattigaste länder där narkotika 

produceras hotas befolkningen av organiserad brottslighet och 

terroristnätverk som hanterar droger. Narkotikapengar 

korrumperar länder och försvårar bekämpning av fattigdom och 

barnarbete.   

4. För dina 
medmänniskor





Samhället bär stora kostnader för sjukvård, rättsväsende och 
rehabilitering och behöver människor som arbetar och betalar 
skatt. Vi är alla viktiga och behöver bidra till det arbetet. 

Kommuner, regioner, staten och civilsamhället finns där för att 
fånga upp den som är i behov av hjälp. Ju färre som tar dessa 
resurser i anspråk desto större blir möjligheterna att satsa 
pengarna på förebyggande insatser, med en bra skola, en 
meningsfull fritid och goda uppväxtvillkor för alla barn.  

Att använda narkotika minskar människors produktivitet i 
arbetslivet och ökar risken för olyckor och sjukfrånvaro. Ens 
användande påverkar familj och vänner, arbetskamrater och i 
förlängningen alla som är beroende av en.

5. För att du är 
viktig



Fem huskurer 
för psykisk 

hälsa
Stärk dig själv med enkla 

knep

www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/huskurer-for-psykisk-halsa/



Bli andfådd minst varannan dag!
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Fysisk aktivitet – är ett av de mest kraftfulla verktygen för 
att stärka sin psykiska hälsa. Fysisk aktivitet minskar 
stressnivåer, hjälper oss reglera känslor och minskar risken 
att drabbas av depression.

ARBETSMATERIAL



Prioritera din återhämtning
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Återhämtning – Många vet att man behöver vila 
kroppen efter ett tufft träningspass, men har du koll på 
att hjärnan behöver minst lika mycket återhämtning 
från alla intryck den får under en dag, tex från våra 
skärmar och det vi presterar där? 

– sätt rutiner för sömn och skärmfri tid!

ARBETSMATERIAL



Träffa en vän en gång i veckan!
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Relationer är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 
psykisk hälsa och grunden till vår livsglädje, vilket 
motverkar oro och nedstämdhet. Precis som en planta 
behöver vatten behöver också dina relationer 
underhållas. 

ARBETSMATERIAL



Följ ditt hjärta!
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Vi fokuserar ofta på tillfälliga belöningar och låter oss 
styras av vad vi tror att andra förväntar sig av oss. Försök 
istället utgå ifrån vad du tycker känns meningsfullt och vad 
som ger dig energi – ditt liv ska kännas rätt för dig! 

ARBETSMATERIAL



Tro inte på allt du tänker 
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Vi tänker ca 60 000 tankar per dag. Många av dessa 
tankar är repetitiva och det är inte alltid våra tankar 
stämmer – så ta dem inte för sanning!  

– du är inte dina tankar!

ARBETSMATERIAL
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Ta hand om 
dig!

www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/huskurer-for-psykisk-halsa/



För anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Länk: Fem huskurer för psykisk hälsa - för anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Kontakt: ingrid.lindholm@anhoriga.se

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/05/Fem-huskurer-F%C3%B6r-anh%C3%B6riga-och-personer-med-psykisk-oh%C3%A4lsa.pdf
mailto:ingrid.lindholm@anhoriga.se


För arbetslivet

Länk: Fem huskurer för psykisk hälsa - för arbetslivet

Kontakt: peter.munck@foretagshalsor.se
28

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/05/Fem-huskurer-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-F%C3%B6r-arbetslivet.pdf
mailto:peter.munck@foretagshalsor.se


Delarena
Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Ola Bergqvist, Helt ute AB ola@heltute.se
Marie Gudmundsson, Region Dalarna marie.gudmundsson@regiondalarna.se

mailto:ola@heltute.se
mailto:marie.gudmundsson@regiondalarna.se


Fokusområden framåt

- Samlande arena för miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

- Kunskapsspridning om miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

- Plats för livskraft ”Miljö för fysisk aktivitet och psykisk hälsa”



Digitala lösningar

31

Hälsofrämjande digitalt liv

Vill du vara med? 

Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

mailto:Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se


Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig
Dahlia.rezai@mind.se

mailto:Dahlia.rezai@mind.se


Samhällets ansvar för de 

yngsta barnen 0 – 5 år

Delarena Smart tillgänglighet 

till hjälp 0-5 år

21 september - 21



Deltagare i 

delarenan 

smart 

tillgänglighet 

för barn 

0 – 5 år

 Förskola, forskning

 Barnhälsovård

 Socialtjänst

 BUP, forskning

 Tandvård



Varför behöver 

vi agera? Vad 

är det som inte 

fungerar idag?

Vi vill synliggöra bristerna 

och diskutera lösningar

För att

För att

 varje barn har rättigheter enligt svensk lag utifrån FN:s konvention om 
barnets rättigheter som Sverige inte lever upp till för åldersgruppen

 det saknas ett specialpedagogiskt, psykologiskt, medicinskt och 
psykosocialt stöd i förskolan

 förskolan och BHV anger brister i samverkan för att kunna ge främjande 
och förebyggande insatser samordnat

 barn i socioekonomiskt utsatta situationer inte får främjande och 
förebyggande insatser utifrån sina behov

 yngre barn får vänta länge på tidiga insatser på både primär och 
specialistnivå och för att tillgången på indikerade insatser är obefintlig i 
vissa delar av landet

 det finns brist i systematik avseende uppföljning och dokumentation  av 
barns psykiska hälsa

 forum för information, samverkan, samarbete och konsultation ofta 
saknas – fragmenterad kunskap om barnen



Varför behöver 

vi agera? Vad 

är det som inte 

fungerar idag?

Vi vill synliggöra bristerna 

och föreslå lösningar

Referenser

OMEP rapporten
d36abe2c-218a-453b-87bf-90244bb4e873.pdf (misssite.com)

Kommissionen för jämlik hälsa 2017
Publikationer | Kommissionen för Jämlik Hälsa | 
(kommissionjamlikhalsa.se)

Nka Barn som anhöriga 2018 Neander&Furmark -Späd- och 
småbarnsverksamheter/team i Sverige – en kartläggning
Microsoft Word - 181008b FURMARK & NEANDER KARTLÃ—GGNING 
(anhoriga.se)

Nordic Council of Ministers 2021  -The First 1000 Days in the Nordic 
Countries A situation Analysis https://pub.norden.org/nord2020-051/#

http://files.builder.misssite.com/d3/6a/d36abe2c-218a-453b-87bf-90244bb4e873.pdf
http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Bilder/Sp%C3%A4d och sm%C3%A5barnsverksamhet/FURMARK NEANDER KARTLA%CC%88GGNING 181008.pdf
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/96REvSq3osfFynIQJzllNyCRUxMjSxHaQ7Puw9OFcfJYqbmsktFQPXElP4StXmlmFPphlgwr74waeXkIQT7L5wFpsdcMqP4GCRvfkwvBgORAVkLktMlMciCWNRMceXnZPZyn8Xb7ZE_BF35SjgEEGa9TMq7mRmYD7_ZZgIXWJWEdXFCndputcvHbjc2HDEN20hjHXQBTEKvEVYmTHF9znPnVt41y28gxudS7FYsCUc9ctOKxEKregT5ZUypvCxxH7N8Q0Tbp8WXwL6y_fP8qEupkWyoy8-AG7KGuj7pW4h6GARCZZ5V_duRLzdrVfBa9i_3kVO5KkMm63s_dN0hCQ8xX6IlviKFIkudfkg


Delarenans 

arbete så här 

långt

 - Broschyren ”Samhällets samlade 
erbjudande”

 - Dokument (problembild och förslag på 
lösningar)

 - Bildspelet som presenterades den 2 juni 
och 21 september - behov/problem 
synliggöra brister samt regionala/lokala 
arbetsmodeller



Delarenans 

arbete under 

hösten 2021

 - Folder ”Samhällets samlade erbjudande”

Spridning

 - Seminarier – likvärdighet för barn 0-5 år i utsatta 
områden (förskola, BVC och socialtjänst tex)
Preliminärt datum 17 november 13-15

 - Kortversionen av 
dokumentet/diskussionsunderlaget 



Vilka 

förutsättningar 

saknas?
Nationella riktlinjer och 

likvärdighet inom 

tandvården

Arbetsmiljölag för barn i 

förskolan

Samordning och reglering 

för samverkan 

Legitimerade förskollärare och 
utbildade barnskötare i hög 

utsträckning 
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Psykisk hälsa online – nationellt o regionalt
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Från ht 2021 och framåt 
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Detta måste ske, digitalt först

• Nya insatser på alla nivåer, till alla invånare –

Tillgänglighet prio 1

• Nya nivåer i utbud, bl.a. primärvårdsnivå för alla invånare

• Nya samverkansformer inom och mellan regioner

• Analyser och utveckling utifrån Barnrättsperspektiv

• Ny metodik i utvecklingsarbete, arbetar Tillsammans med 

målgrupp istället för enbart För målgrupp
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Patient

Det man 
kan göra 

själv

Kontakt 
med 

vården*

Behandling

Kontakt med vården

Det man kan göra själv när 
man mår dåligt

Det man gör för att må bra

Behandlings-

kontakt med 

BUP

Alla invånare

Rörelse, kost, sömn, 

göra roliga saker, relationer mm. 

Fakta och självhjälp på webb

Råd och stöd från professionella, 

kontakt utan att vara patient. Webb, Chatt, Telefon

Primärvårdsnivå, exempelvis 

första linjen & ungdomsmottagningen

* Specialiserad behandling 

(specialistpsykiatri)
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Tillsammans med Målgruppen barn och unga
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Behov beskrivet av 

målgrupp unga 

och analys av 

dagens 

En väg in

Befintlig En väg in och 

dagens digitalt utbud

GAP analys 

Gapet – digital En väg in   
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Vad är en digital 

En väg in?
• Komplement och påbyggnad till dagens 

utbud

• Fakta, Självhjälp och Kontakt. 

• Samlad och Digital Ingång kring psykiskt 

mående. 

• Tillgänglighet till stor del av utbudet 

Dygnet Runt Årets Alla Dagar.

• Direktvägar även till andra aktörers 

digitala utbud och kontaktvägar med 

kvalitetssäkrat innehåll.

• Allmänt läge öppet för alla.

• Allmänt läge kan bli personligt genom 

olika val av ålder, roll och ev. intresse och 

mående

• Fler behov av digitala tjänster 

är identifierade, på fler nivåer, 

Nationell tjänst?!



48

BUP Skåne har börjat…

BUP-online

Fakta, Självhjälp och 

Kontaktvägar
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Digitalt partnerskap med djuplänkning och geotracking
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Fler tips!
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Kontaktformulär för ungdomar. 

Värmland och Skåne i samarbete



52

Annika Nilsson

Regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne

annika.b.nilsson@skane.se

Psykisk hälsa online - Tillgänglighet prio 1



Utökat anhörigstöd
Hur kan samhället på bättre sätt stödja barn, unga, vuxna och äldre?



Vi vet

• 1.3 miljoner ger stöd vård och hjälp till en person som mår dåligt 
(Socialstyrelsen) 

• Att en stor del av befolkningen någon gång i livet är nära en person som 
mår dåligt, vanligast i åldrarna 30-50 år

• Att coronapandemin påverkat anhöriga till det sämre 
• Att studier visar att anhöriga kan drabbas av egen psykisk ohälsa pga

merbelastning
• Att anhöriga har behov av information om sjukdomen/tillståndet
• Att anhöriga behöver stöd för egen del
• Att många anhöriga inte definierar sig som anhörig
• Att anhöriga inte vet att det finns stöd att få



Vi gör

• Att det görs mycket gott inom det här området

• Att vi är en grupp engagerade individer med olika erfarenheter

• Att förändring är möjlig

• Styrkan i att dela med oss av goda exempel till varandra



Vad vi ringat in

• Information till anhöriga om att stöd finns att få, både digitalt och i 
papperform (folder t.ex.)

• Information och utbildning till yrkesverksamma inom kommuner och 
regioner

• Samverkan- går alltid att göra lokalt

• Utbilda på utbildningar

• Samlad fakta och kunskap om anhörigfrågor



Folder på gång

• Input - olika foldrar över hela landet

• Vad önskas ha med i denna?



Vill du vara med?

Kontakta ingrid.lindholm@anhoriga.se



Det kommer hända mycket inom Kraftsamlingen 
– Så håll ögonen öppna! 
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Exempelbanker

Broschyrer Samordningsmöten

Webbinarium

Nya delarenorKunskaps-

sammanställningar

Allt detta och mycket, 

mycket mer….

För mer information och material:

www.skr.se/kraftsamling kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se uppdragpsykiskhalsa.se/

http://www.skr.se/kraftsamling
mailto:kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Den myndighetsgemensamma modellen för definitioner av begrepp inom 
området psykisk hälsa

60

Länk: https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1663b360/1615533855867/PM_Begrepp-inom-omradet-psykisk-halsa.pdf

https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1663b360/1615533855867/PM_Begrepp-inom-omradet-psykisk-halsa.pdf


Från teori till praktik i coronatider

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION

61

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 finansieras av Afa 

och har tidigare 

medfinansierats av Vinnova



Webbinarier har väckt ett stort intresse!
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Över 220 kommuner (loggor i urval) 21 Regioner (samtliga)

Övriga (loggor i urval)
(myndigheter,  fackliga, välfärdsföretag 

patientorganisationer, civilsamhället m.fl.)

Över 5000 anmälda totalt – HR och verksamhetsnära 

chefer från vård, omsorg, skola, socialtjänst m.m.



Under året har vi tagit fram vägledningar, stödlista och verktyg
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En av de saker SKR tagit fram är stödlistan – där vi samlar material från 
forskning, SKR, kommuner och regioner
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

http://www.stodlistan.se/


16 webbinarier på angelägna och aktuella ämnen
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Krisens faser

21/10 10/11 7/12

Samvetsstress Återhämtning

Kollegiala stödÅterhämtningSKRs olika 

verktyg

Utmattning och 

PTSD
Vägen tillbaka

Krisledning Praktiskt 

krisstöd

17/11 1/12 15/12

Dialogträff

5/5 14/4 16/326/3 22/3 4/3

Arbetsmiljö-

arbete

Kollegiala stöd

Återhämtning

22/1029/9 12/11

Ledarskap Konflikter och 

tillit

9/12

Nästa steg



Höstens första webbinarium av fyra

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION 66

Återhämtning inte utmattning 

– förebygga och rehabilitera i 

praktiken

Ledarskap under lång tids 

stress

Att skapa tillit och hantera 

konflikter

29 

sep

22 

okt

9 

dec

Nästa steg

12 

nov

Gerry Larsson

Senior professor i ledarskap, 

Försvarshögskolan

Aida Alvinius

Docent och universitetslektor 

i ledarskap, 

Försvarshögskolan

Linda Corin

Filosofie doktor i 

arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin

Lisa Björk

Doktor i arbetsvetenskap, 

Institutet för stressmedicin

Thomas Jordan

Universitetslektor och forskare 

i konflikthantering, Göteborgs 

universitet

Sandra Jönsson

Universitetslektor och 

föreståndare för Centrum för 

tillämpad arbetslivsforskning 

och utvärdering, Malmö 

universitet

Program under utformning – vad 

blir nästa steg i att stärka 

arbetsmiljöarbetet samt fånga 

upp och nå ut till medarbetare i 

behov av stöd med anledning av 

coronapandemin?

Monica Bertilsson

Universitetslektor i 

folkhälsovetenskap, 

Göteborgs universitet

Gunnel Hensing

Professor i Socialmedicin, 

Göteborgs universitet

Göran Kecklund

Professor och föreståndare 

för Stressforskningsinstitutet, 

Stockholms universitet

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aterhamtninginteutmattningforebyggaochrehabiliteraipraktiken.55734.html
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapunderlangtidsstress.55735.html
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html
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Det kan kännas som att 
springa i full fart... 
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... tills man når väggen
(utmattning)
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Nu behövs återhämtning på arbetsplatsen 
– för att hindra utmattning

Utveckla strategier 

för återhämtning

• Gemenskap

• Hanterbarhet 

• Variation

Hitta de med risk 

för psykisk ohälsa 

• Fråga!

• Följ riskfaktorer

Tidiga insatser till 

de med risk

• Visa att ni bryr er

• Erbjud kollegiala 

samtalsgrupper

Missa inte SKRs webbinarium

Återhämtning inte utmattning 29/9 kl 13-15

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aterhamtninginteutmattningforebyggaochrehabiliteraipraktiken.55734.html


Niklas Huss

organisationskirurgen@gmail.com

072-141 81 39

www.mindshiftgotland.se

www.mindshiftkalmar.se



Stort tack för er medverkan!

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

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

