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Samtal om psykisk hälsa  
Under medarbetarsamtalet, på arbetsplatsen  

Utbildningen Psykisk hälsa Arbetsliv ska rusta chefer 
och nyckelpersoner med personalansvar i Skellefteå, 
Norsjö och Arjeplog med konkreta verktyg för att 
lättare kunna samtala om sådant man vanligtvis tycker 

är svårt.  

De som går utbildningen får kunskap att inbjuda till 
samtal om stress, om våld i nära relationer och att 
någon kanske inte mår så bra, vid sina 

medarbetarsamtal: 

- Det kan gälla att som chef vara intresserad och 

nyfiken och våga ställa frågan om vad som fyller, 
eller dränerar, en anställd på energi, säger Lena 
Stenvall, projektledare. 

 

Förebygga sjukfrånvaro genom samtal 
Tanken med att öppna upp för sådana samtal är att 
kunna förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet vilket 
skulle spara samhället stora summor med tanke på att 
detta utgör en stor procent av ohälsotalen i Sverige. 

 

 
 
 

 

Minskat inflöde till sjukskrivning 
Inflödet till sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa 

kan minskas, genom att man medvetet arbetar för att 
utveckla en hälsosam arbetsplats som kännetecknas av 
att skapa goda relationer och tid för återhämtning och 
inte bara hålla fokus på att prestera.  

- Men även genom att individen reflekterar över hela 
livssituationen, vad vi har med oss in i jobbet, att det 
hör samman med vad vi gör och hur vi har det på 
fritiden och att vi är varandras arbetsmiljö.  

  

Kompetensutveckling 
av chefer och nyckel-
personer med 
personalansvar          

ESF-projektet Psykisk hälsa 
Arbetsliv syftar till kompetens-
utveckling för chefer och 
nyckelpersoner med 
personalansvar. Genom ökad 
kunskap om psykisk hälsa vill 
man skapa förutsättningar för 
hälsa på arbetsplatser i 
kommunerna Skellefteå, Norsjö 
och Arjeplog.                                  
- Utbildningen bygger på 
evidensbaserade metoder, 
säger Lena Stenvall, 
projektledare. 
 

Målgrupp är samtliga chefer i 

Norsjö kommun och Arjeplogs 

kommun samt delar av 

Skellefteå kommuns chefer 

inom vård och omsorg, samt 

HR-personer och ekonomer. 

Samverkan sker mellan de tre 

kommunerna, mellan olika 

enheter, genom chefer att 

man frågar varandra hur de 

gör, samt ekonomer och 

chefer emellan.                           

- Det tar tid att reflektera och 

ta goda beslut och här kan 

man reflektera tillsammans, 

säger Lena.                        

Projektet medfinansieras av 

Samordningsförbundet 

Skellefteå-Norsjö. 

  

 
”Vi är varandras 

”arbetsmiljö  
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Artikel om socialfondsprojektet Psykisk hälsa Arbetsliv  

Bilden symboliserar vikten av att ha hjärtat med sig för att 
skapa trygghet när man arbetar tillsammans. 

 
       Trygghet är hälsofrämjande 

De verktyg för samtal om svåra saker som 
chefer och nyckelpersoner får med sig från 
utbildningen Psykisk hälsa Arbetsliv kan även 
användas för diskussioner i grupp kring 
förändringar på arbetsplatsen om sådant som 
vad som fungerar och inte i en arbetsgrupp. 
- Hur ska vi göra för att känna oss trygga 
med varandra på en arbetsplats? Ett sätt är 
att prata om det och genom att visa omsorg 
om varandra, säger Lena Stenvall. 

Snabb förändring & kreativitet 
- I Arjeplog och Norsjö där alla chefer går 
samma utbildning finns förutsättningarna för 
att detta ska genomsyra hela organsationen. 
De med ett kreativt och öppet sinne går hem 
och gör skillnad direkt. Vi har sett att intresse 
av frågan är avgörande, säger Lena. 
 
Alla ska orka 
Skellefteå kommun har tagit ett beslut om att 
en chef ska ha högst 25 årsarbetarea under 
sig. 
Samtidigt har chefer på kvinnodominerade 
arbetsplatser inom kommunen fler 
underställda än till exempel Tekniska 
kontoret där männen traditionellt är fler. 
- Även chefer är en grupp att vara rädd om, 
säger Lena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA 
Psykisk hälsa Arbetsliv  
Utbildningen Psykisk hälsa 
Arbetsliv pågår från höstterminen 
2018 till och med höstterminen 
2019 och består av tre spår: 
 
Chefsspåret 
75 chefer  
3 utbildningar á 5 utbildnings-
tillfällen vardera fördelade på       
5 månader 
 
Ekonomispåret  
20 deltagare (varav 15 ekonomer)                  
3 utbildningstillfällen fördelat på 
1,5 år som syftar till förvärvad, 
fördjupad och bibehållen kunskap 
i organisationen.  
Föreläsare Anders Johrén, 
Nyckeltalsinstitutet. 
 
Traineespåret 
17 trainee (i huvudsak HR-
specialister) 
 
Styrgrupp: förbundschefen för 
Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö och HR-chefer 
från de tre kommunerna 
Skellefteå, Norsjö och Arjeplog 
samt chefen för Solkraft, 
Skellefteå kommun. 

Projektledare & utbildare: 
Åsa Forssell och Lena Stenvall. 
 

Avslutningskonferens kommer 
att hållas kring årsskiftet 2019-
2020.   
 

Text: Samordningsförbundet 

Skellefteå-Norsjö 

 

Bild: Skellefteå kommun, Solkraft 

 


