


Välkomna!

• Webbinarieform

• Frågor/reflektioner i chatten

• Tillgänglig inspelning och 
presentation på Nka:s
hemsida sedan

• Kl.10-11

• Tack!



ing-marie.wieselgren@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



Delarenaformatets idé och utgångspunkter

Arbetet inom området har inte 

varit tillräckligt brett, samordnat 

och långsiktigt

Arbetsgrupper som 

• sammanför aktörer från 

hela samhället för 

långsiktigt arbete, 

• i första hand genom att 

tillvarata befintlig 

kunskap och erfarenheter 

hos deltagarna 

• men samlar, paketerar 

och sprider dessa med 

samlad kraft i nya 

konstellationer!

Idén om delarenaformatet

Psykisk hälsa är en fråga för hela 

samhället, inte bara hälso- och 

sjukvård/socialtjänst 

Kraftsamlingens delarenor

Kunskap, idéer och metoder finns 

till stor del redan, men sprids inte 

i tillräckligt hög grad
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”Connect the dots” mellan organisationer ger nya möjligheter och lösningar, 
mindre dubbelarbete och större kraft!

6



Psykisk 

hälsa

Psykiskt 

välbefinnande

Psykisk ohälsa

Psykiatriska tillstånd 

Psykiska sjukdomar

Psykiska besvär

Utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser

(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Begrepp inom psykisk hälsa

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhal

sa.36535.html

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html




Fjorton delarenor är uppstartade eller är under uppstart

9

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer rustade att nå 

sin fulla potential

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

Meningsskapande i 

vår tid

Fungerande skolgång för 

barn och unga med NPF

Miljö och fysisk aktivitet 

för psykisk hälsa

Hela samhällets 

suicidprevention

Utökat anhörigstöd
Samhällsmobilisering för 

narkotikaprevention

Huskurer för 

psykisk hälsa

Hälsofrämjande 

digitalt liv

Smart tillgänglighet 

till hjälp, 0-6 år

Migration och psykisk 

hälsa

Rusta barn 

och unga 

Smart digital tillgänglighet 

till hjälp, 7–15 år 

Smart tillgänglighet 

till hjälp, unga vuxna
MIND//SHIFT



Fjorton delarenor är uppstartade eller är under uppstart

10

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer rustade att nå 

sin fulla potential

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

Meningsskapande i 

vår tid

Fungerande skolgång för 

barn och unga med NPF

Miljö och fysisk aktivitet 

för psykisk hälsa

Hela samhällets 

suicidprevention

Utökat anhörigstöd
Samhällsmobilisering för 

narkotikaprevention

Huskurer för 

psykisk hälsa

Hälsofrämjande 

digitalt liv

Smart tillgänglighet 

till hjälp, 0-6 år

Migration och psykisk 

hälsa

Rusta barn 

och unga 

Smart digital tillgänglighet 

till hjälp, 7–15 år 

Smart tillgänglighet 

till hjälp, unga vuxna
MIND//SHIFT



Fjorton delarenor är uppstartade eller är under uppstart

11

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer rustade att nå 

sin fulla potential

3. Hållbara stöd till de 

som behöver

Meningsskapande i 

vår tid

Fungerande skolgång för 

barn och unga med NPF

Miljö och fysisk aktivitet 

för psykisk hälsa

Hela samhällets 

suicidprevention

Utökat anhörigstöd
Samhällsmobilisering för 

narkotikaprevention

Huskurer för 

psykisk hälsa

Hälsofrämjande 

digitalt liv

Smart tillgänglighet 

till hjälp, 0-6 år

Migration och psykisk 

hälsa

Rusta barn 

och unga 

Smart digital tillgänglighet 

till hjälp, 7–15 år 

Smart tillgänglighet 

till hjälp, unga vuxna
MIND//SHIFT





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
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• Förtydliga i all lagstiftning med samma begrepp

• Olika insatser för olika åldrar
• Barn och unga

• Vuxna med funktionsnedsättning eller sjukdom 

• Äldre

• SIP

• Digitalt utanförskap

Anhörigstöd



2020-09-23 Avdelningen för vård och omsorg



2018-03-06
ing-marie wieselgren@skl.se karin.lindstrom@skl.se    

www.uppdragpsykiskhalsa.se             

Före

Efter
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Vardochinsats.se
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https://vardochinsats.se/sjaelvska

debeteende/?section=2100#



https://vardochinsats.se/schizofreni-och-liknande-

tillstaand/behandling-och-stoed/familjeintervention-utbildning-och-

stoed/



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 tio av tjugo 

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/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/
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ukraina/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ukraina/
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https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsa

mling/oppen-samordning-for-psykisk-halsa/

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


Länssamordnarna 
anhörigstöd i Norrland

• vara expertstöd till kommuner, regioner 

och enskilda utförare
• gäller alla anhöriga (barn, vuxna och äldre) oberoende av den 

närståendes ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning

• länk mellan forskning och praktik

• kontaktpunkt för internationellt samarbete

• råd och stöd till familjer och anhöriga till 

personer med flerfunktionsnedsättning

Uppdrag 
www.anhoriga.se



EN SAMHÄLLSBÄRANDE INSATS

• Mer än en miljon svenskar ger vård, hjälp 
och stöd till närstående som är svårt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning

• 150 tusen personer har går ned i arbetstid 
eller slutar sitt arbete för att kunna hjälpa 
sin närstående

• Insatserna besparar samhället 
194 miljarder kronor varje år

Källa: www.anhoriga.se



NATIONELL ANHÖRIGSTRATEGI

• 2017 tog Nka initiativ till arbetet för en 
nationell strategi för stöd till anhöriga

• Socialstyrelsen har på regeringens 
uppdrag tagit fram underlag till en sådan 
strategi 2020 och 2021

• Regeringen fattade beslut om en nationell 
anhörigstrategi torsdagen den 14 april 
2022

• Det är den sjätte anhörigstrategin i Europa

Källa: Regeringskansliet promemoria 20-04-13. S2022/02134



ÖNSKAT STÖD FÖR ATT ORKA

• God hälso- och sjukvård och omsorg om 
de närstående

• Ett tydligt anhörigperspektiv i all hälso- och 
sjukvård och omsorg

• Individuellt och flexibelt stöd till anhöriga

Frivilligheten är viktig

Källa: www.anhoriga.se



UTVECKLING

Uppdrag till Socialstyrelsen 

• ta fram stöd för att stärka anhörig-
perspektivet inom hälso- och sjukvården

• ta fram stöd till kommunerna för ett mera 
individanpassat stöd

• att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning:
• av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård 

och omsorg kan utformas
• av det stöd som kommuner och regioner 

erbjuder anhöriga kan utformas
Källa: Regeringskansliet promemoria 20-04-13. S2022/02134



Anhörigfolder



Delarenan utökat anhörigstöd

• Anhörigfrågor

• Personer från kommuner, 
idéburna organisationer, 
regioner, myndigheter, 
enskilda aktörer…

• Alla är med så mycket de kan 
och vill, inget tvingande

• Konkreta ”aktioner” för att 
förändra och förbättra 
situationen för anhöriga



Varför behövs en folder?

• Många anhöriga vet inte att det finns stöd 
att få

• Vet inte vart man kan vända sig

• En hjälp för regioner, kommuner, 
organisationer osv att ge till anhöriga

• Ser vilket stöd som finns lokalt

• Ett sätt att samverka lokalt kring 
anhörigstöd, sprida och fylla i uppgifter 
gemensamt



Praktiskt

• Var hittar jag foldern?
• På Nka:s hemsida
• Överallt

• Var sprider jag foldern?
• Idrottshallar, bibliotek, sjukhus, vård/hälsocentral 

osv osv
• Överallt där anhöriga är

• Hur? 
• Justera sista sidan med lokala kontaktuppgifter
• Skriver ut själv, går även att trycka

• Varför?
• Så att anhöriga ska veta att det finns stöd att få
• Minska ohälsa och ensamhet

• Översättning till andra språk



Här hittar du foldern:

• https://anhoriga.se/globalassets/media/publicerat/informationsmate
rial/anhorigfolder-utskriftsbar-220504.pdf

https://anhoriga.se/globalassets/media/publicerat/informationsmaterial/anhorigfolder-utskriftsbar-220504.pdf


Anmälningslänk till nästa träff

• 24 maj, anmälan

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d59ceac97a9f

• Alla är välkomna!

• Nytt fokusområdet

• Vad finns det för goda exempel av utbildning/material?

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d59ceac97a9f


Kontaktuppgifter

• ingrid.lindholm@anhoriga.se

• https://anhoriga.se/anhorigomraden/psykisk-ohalsa/utokat-
anhorigstod/

• anhoriga.se

mailto:ingrid.lindholm@anhoriga.se
https://anhoriga.se/anhorigomraden/psykisk-ohalsa/utokat-anhorigstod/



