
Välkomna till vårt webbinare

-att omvandla ovisshet till dådkraft

Catharina Asklin-Westerdahl, Pia Litzell Berg, Eva Fahlström-Borg, 

Carina Modeus, Wolfgang Rutz, Christer Sandahl



Program
Moderator: Pia Litzell Berg, fil.kand, socionom, leg psykoterapeut.

Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Eva Wikman, sammankallande i delarenan Meningsskapande i vår tid.

Om liminalitet, resiliens och övergångsritualer

Eva Fahlström-Borg, statsvetare, leg psykoterapeut, handledare UHÄ, Chair of Trauma and 

Disaster Intervention Team, IAGP.

Break out rooms

Människolivets villkor - ett helhetsperspektiv

Wolfgang Rutz, professor emeritus i social- och samhällspsykiatri. Tidigare chef för WHO´s

europeiska program för psykisk hälsa.

Vad händer med oss på tröskeln till livets slut? Att hantera sin begränsade tid.

Carina Modéus, leg läkare, onkolog, psykiater.

Paus

Att uppleva förändringar i vår tid - då, nu och i framtiden.

Catharina Asklin-Westerdahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult

Social neurobiologi, livsglädje och gruppens betydelse.

Christer Sandahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor emeritus i samhälls- och 

beteendevetenskap.

Break out rooms

Frågor och reflektioner

Pia Litzell Berg



Lyssna, 

lugna, 

stärk 

ing-marie.wieselgrem@skr.se



Kraftsamling för psykisk hälsa

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

uppdragpsykiskhälsa.se



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
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Hittills har fler än 550 organisationer medverkat i 
Kraftsamlingens aktiviteter!

150
Organisationer i 

delarenorna

550
Organisationer totalt 

i Kraftsamlingen

210
Organisationer i 

samordningen

Öppna samordningsmöten 

har startats inom flera olika 

teman. Information om 

kommande samordnings-

möten finns här: 

https://www.uppdragpsykis

khalsa.se/kraftsamling/opp

en-samordning-for-

psykisk-halsa-i-kristid/

Hittills har 550 

organisationer medverkat i 

Kraftsamlingens aktiviteter. 

Lista på deltagande 

organisationer finns här: 

https://skr.se/download/18.

1f376ad3177c89481f74cd3

3/1615479581007/Deltagar

e-Kraftsamling-psykisk-

halsa20210216.pdf

I dagsläget har tretton 

delarenor startats upp. En 

översikt av delarenorna 

finns här: 

…………………….

https://skr.se/skr/halsasjuk

vard/psykiskhalsa/kraftsam

lingpsykiskhalsa/delarenor

kraftsamling.31684.html

Bland deltagarna finns representanter från: Myndigheter, forskning & utbildning, regioner, kommuner, 

civilsamhälle, vårdgivare och företag.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/oppen-samordning-for-psykisk-halsa-i-kristid/
https://skr.se/skr/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamling.31684.html
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamlin

g/oppen-samordning-for-psykisk-halsa/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/oppen-samordning-for-psykisk-halsa/
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg

-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-

kristid/

VUXNA

ÄLDRE

HR och CHEFER

UKRAINA

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/


Lyssna, 

lugna, 

stärk 



Delarenans genomförda initiativ

Webbinarier om:

 Existentiell hälsa – en outnyttjad resurs – 9 dec 2020

 Existentiell hälsa – från teori till praktik – 17 mars 2021

 Skolan - en arena för att stödja existentiell hälsa – 28 april 2021

 Covid-19 – en existentiell utmaning för samhället – 26 maj 2021

 Existentiell folkhälsa – Hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället? –

14 dec 2021

Under hösten 2020 skickade deltagare i delarenan skrivelser angående betydelsen av 

den existentiella hälsan till Coronakommissionen respektive till den statliga 

utredningen Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).



”På tröskeln till det okända”
SKR  Webbinarium

Stockholm 2022

„Liminalitet“ och Människolivets
Villkor

Reflexioner ur ett helhetsperspektiv.

Wolfgang Rutz 

Professor  em. i Social – och Samhällspsykiatri
WHO European  Regional  Advisor in Mental Health

Copenhagen 1998 -2005 



Inledning:

Ett övergripande Synsätt

• Holism

• Vetenskaplig ”Ekumenik”:                                       
Naturvetenskaplig positivism och                   kvalitativ 
Humanvetenskap:                           Ingen motsättning - två sidor 
av samma mynt

• Personcentrerad - individualiserad - skräddarsydd ( Precision -
”Tillit”)



Inledning.                                                                                                                   

”Liminalitet”- en Gränssituation  

• De senaste årtiondena har vi haft en tid av ökande
omvälvningar, omedelbara hot, oförutsägbarhet och öppna
samhälleliga frågor: 

• Klimatväxel, flyktingsströmmarna, den digitala revolutionen, 
Coronapandemien och en ökande risk för såväl interna
konflikter som extern krigföring. 

• Allt detta överskuggar samhällenas och människornas liv – på
ett sätt som ökar konfliktbenägenheten,  försvårar
konfliktlösning, destruerar politiska säkerhetsmekanismer
och stör såväl regional som global kommunikation.

• Maktbalansen som hittills har fungerat någorlunda väl
behöver återetableras eller balanseras på nytt, politiska
inflyttandesfärer konfigureras ånyo, ekonomiska mekanismer
förlorar sin kraft och ibland tycks en prerevolutionär situation
vara nära.



Inledning:

”Zeitenwende ?”

• I dessa tider av ”Zeitenwende”, 
”Gränssituation” eller ”Liminalitet”, så blir de 
grundläggande dimensioner tydliga som är
förutsättning för vår mänskliga förmåga att
fungera vid stress, bibehålla eller återfå
hälsan och tycka att livet är värt att leva:                                              

Mening - Autonomi - Social Signifikans -Egenvärde



Inledning:

Liminalitet: ”Vi kan inte veta…!?”

• Paradoxt att uppträda just nu som „en som vet „ expert. 

• Tillgången till RCT- evidens är av naturliga skäl begränsad. 

• Människobilden förändras:                                                                                                     
Homo sapiens. Homo deus. Digital Revolution. Arteficial Intelligence.

• Klima - Tsunami. 

• Flyktingströmmar

• Politisk Power - förskjutning.

• Internationell Planering relativeras - t.ex. „Agenda 20/30“

• Pandemierna

• Digitalisering - kommunikation, information, „ infodemi“ ,      
Dehumanisiering? The digital Gap? 

• Internationella och nationella,   interna och externa Konflikter. 

• För första gången på länge finns risk för en internationell eller global 
„Flächenbrand“



Inledning: 

Vi kan inte veta…!?

• Och i allt detta:                                                                                                                            
Tomheten efter något som vi  kanske inte ens vet att vi har 
förlorat - transcendensen.       „En Fantomsmärta“ - som
Ärkebiskopen nyligen uttryckte det.

• Vad göra ? 

• 100 åriga Ida på Gotland: „Så är det..!“



Liminalitet



I dessa Tider:

Hälsans Förutsättningar

• Fyra Domäner:

• Cohesion - Mening

• Control - Vardagsmakt - Autonomi

• Connectedness - Social Signifikans

• Caseness - Identitet, Egenvärde, Respekt



Pass, mobiltelefon,  radband,  klocka,  pengar

Identity – Connectedness – Meaning - Control

Liminalitet
I en båtsflyktings ficka…



Två  exempel

• Ukrainsk krigsflykting
– Mening - tro, förtvivlan, varför just jag ?
– Autonomi - hjälplöshet, perspektivlöshet, hem igen?
– Familj - maken i krig, återförening? Barnens väl?
– Respekt - professionell identitet, kvalifikation 

• Svensk Värdperson:
– Mening: Solidaritet, tacksamhet, ”att göra gott”
– Autonomi: Inskränkt ? Kostnader? Ansvar? 
– Familj: En ny medlem - en ny vän, utvidgade perspektiv
– Respekt: Egenvärde, social respekt, kulturell kompetens 



Att tackla Liminalitet: Var börja och hur ?

• Individuellt:
• Mindfulness - här och nu och i ögonblicket.

• Att förlita sig på både vetenskap och tro, på kunskap och känslor : 
kvalitativ och kvantitativ evidens. 

• Gränserna mellan vetenskap och tro - stressade sedan medeltiden - blir
alltmer uppluckrade. 

• Sök samband

• Utgående från de 4 domänerna:
• Förundras
• Gräv där du står
• Älska din nästa
• Känn dig själv  och kräv respekt som den du är . ”Citoyen”



Krisen är en Chans

• Det finns idag en chans för en renässans av solidarität o 
humanism.                                               Eller tvärtom: en risk för
en ökad dehumanisering, instrumentalisering och 
materialisering av människorna.

• Risk för ökad „bunker - och småstats nationalism“                                                                                 
eller fortsatta kontakter med världen.



Skiljeväg

• Aggregerad och individuellt. 

• Demokrati - frihet eller ökande kontroll

• Aldrig har kontroll och övervakning varit så lättillgänglig och 
billig – även i resurssvaga samhällen.

• Får vi det samhället vi förtjänar… ? 



Slutligen:

• Viktigt:                                                                                                 
• Att acceptera ett temporärt tillstånd av

ambiguitet, ambivalens och val „mellan pest 
och kolera“.                                                               
Att bedöma för ögonblicket och besluta
därefter. 

• Cave: 
• Balans mellan expektans och aktionism..                                                                                               

Avvakta tills „dimmorna lättar“:                                                                                                
“Time for action will come“.  Allt har sin tid.



Utblick

• De-celeration.  Kommunikation. Relationella åtgärder. 
• Diskussion.                                                                                                  
• Rekonciliation /  Försoningsberedskap i tid.
• Internationell Relationskunskap skulle behövas -

patologiska individer influerar alldeles för obehindrat.

• För sent?
• Att försöka förstå hur en situation har uppstått betyder

inte att man försvarar aktörerna.
• Men analysen behövs före Strategien

• Uppgift:
Ett analysinstrument  på  individuell och aggregerad nivå för att 
bedöma  existentiell resiliens



En väg framåt :                                                              
Existentiell folkhälsa i en liminal tid

• En holistisk utmaning  – att förena motsättningarna:
– Personcentrerat / Samhällscentrerat Teamarbete

– Riskgrupper -- riskpersoner

– Process relaterad

– Relationellt:  Vi –- jag: betinga varandra

– ”Liminalt” –- Times of Transition –- övergångstid. 

– Filosofisk samsyn –- metafysisk -- positivistisk                                

– Övergripande –- individuellt och mycket konkret

Uppgift:
Ett analysinstrument  individuell och aggregerad nivå                                   
för att bedöma  existentiella Resiliens



Liminalitet
Tro - Veta - Mening - Transcendens

Individuella val  - Vad består ?



TACK ! 
wolfgang@rutz.se



Vad händer med oss 

på tröskeln 

till livets slut?
Att hantera sin begränsade tid

Carina Modéus





”Aldrig mer”SORG



”Det blir

aldrig så”
SORG



Det är ett sorgearbete att leva.

Om man inte förstår det 

blir man aldrig glad.

Kristina Lugn







OVISSHET



Hoppas 

på det bästa

Förbereda 

för det värsta



Slowly I learn the importance of

powerlessness.

I experience it in my own life

and I live with it in my work.

The secret is not to be afraid of it 

– not to run away.

The dying know that we are not God…

All they ask is 

that we do not 

desert them.

Sheila Cassidy



Att hitta sin inre kompass

 Tänk att du ska fira din 80-årsdag

 Du har samlat dina viktiga människor omkring dig

 Så klingar någon i glaset och reser sig upp

 Vem skulle du önska att det var? 

 Vad skulle du önska att den personen sa?

 Vad vill du använda din dådkraft till?

 Vilket samhälle vill du vara med och bygga?



Instruktion för flygrädda

För att man ska flyga

måste det hårda skalet klyvas

och den ömtåliga kroppen blottas

För att man skall kunna flyga

måste man gå längst ut på strået,

även om det böjer sig och svindeln

kommer

För att man skall kunna flyga

måste modet vara större än rädslan 

Och en gynnsam vind råda.

Margareta Ekström



Att uppleva förändringar

i vår tid -
då, nu och i framtiden





Tack för mig

catharina.asklin-

westerdahl@telia.com

mailto:catharina.asklin-westerdahl@telia.com


”Social neurobiologi och 
livsglädje. Gruppens 

betydelse
• Sveriges Kommuner och Regioner

• 6 April 2022

4/6/2022 Christer Sandahl 44



Tre grundläggande 
motivationssystem 

• UTFORSKANDE
• Dopamin

• Intresse, nyfikenhet, entusiasm

• TRYGGHET
• Oxytocin & Endorfiner

• Glädje, lugn, reflekterande, kreativitet

• HOT
• Adrenalin & Kortisol

• ”Fight, flight, freeze”

2022-04-06 Christer Sandahl 45



Hotsystemet aktiveras av 

• utanförskap

• upplevd orättvisa 

• begränsat beslutsutrymme

• oklarhet om roll och status

• hot mot personlig säkerhet

• ”omänsklig miljö”

2022-04-06 Christer Sandahl 46



Motivation, 
engagemang 
och viljekraft

• Utforskande och trygghet aktiveras av
• Autonomi

• Kompetens

• Samhörighet

2022-04-06 Christer Sandahl 47



Interpersonlig 
neurobiologi

4/6/2022 Christer Sandahl 48



Vill du öka 
integrationen av 
celler och 
komplexiteten i 
din pannlob? 

Tänk 
tillsammans!

Tid för reflektion och verbalisering av känslor

• ökar förmågan att anpassa sig till svåra situationer

• stärker härdighet och stabilitet

• ökar emotionell kompetens och medkänsla

• ökar förmågan att klara av stress

2022-04-06 Christer Sandahl 49



Många människor lever i ett existentiellt tomrum. De längtar 
efter att få tala allvar om

2022-04-06 Christer Sandahl 50

MENINGEN ANSVAR LIDANDE DÖDEN ONDSKA

ANDLIGHET



christer.sandahl@ki.se

2022-04-06 Christer Sandahl 51



Tack för oss


