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Projektskiss    Umeå den 25 mars 2010 
 
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum 
Region Västerbotten 
Urban Markström 
 
Psykisk ohälsa och arbetslivet – ett länsprojekt för 
förebyggande, stödjande och attitydförändrande 
insatser 
 
 
 
Bakgrund 
 
Regeringen har uppdragit åt myndigheten Handisam (Myndigheten för handikappolitisk 
samordning)att under åren 2010-2011 genomföra ett nationellt program med syfte att 
öka kunskaperna och förändra attityderna hos allmänheten gentemot personer med 
erfarenhet av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet som 
bedrivs i samarbete med NSPH (Nationell samordning för psykisk hälsa, en 
paraplyorganisation för intresseorganisationerna på psykiatriområdet), ska enligt 
programmet innebära att: 
 

1. Nå ut till allmänheten och skapa ett offentligt samtal om attityder och beteende i 
frågor som rör psykisk sjukdom. 

2. Genom lokala och regionala aktiviteter skapa mötesplatser mellan personer som 
har erfarenhet av psykisk sjukdom och de som inte har det. 

3. Skapa en dialog med arbetsmarknadesn parter kring frågor om psykisk hälsa på 
arbetsplatsen. (Se för övrigt www.attityduppdraget.se) 

 
Programmet innefattar bl.a. mediakampanjer, utbildningar, lokal mobilisering och en 
särskild delsatsning mot arbetsmarknadens parter. Målet med den sistnämnda 
delsatsningen är bland annat att öka kunskapen om hur arbetsgivare och anställda kan 
ge ett bra stöd till personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 
 
Västerbotten har bivit utsett till ett av de tre kampanjlänen i Sverige. Handisam har 
uppdragit till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten (KunskC) att samordna 
insatserna och att utforma strategier för det regionala kunskapshöjande och 
attitydpåverkande arbetet. KunskC har med stöd av de ekonomiska medel som tilldelas 
kampanjlänen anställt en kampanjledare på deltid. Arbetet leds av en styrgrupp 
bestående av representanter för KunskC och intresseorganisationerna i länet. 
 
Ett viktigt redskap för att kunna leva upp till kampanjens målsättningar är att 
möjliggöra möten mellan egenerfarna personer och personer utan erfarenhet av psykisk 
ohälsa. I Västerbotten kommer KunskC att hålla samman och utbilda en grupp av ca 25 
stycken s.k. Attitydambassadörer. Dessa kommer att bli något av kampanjens ”ansikte 
utåt” och har till uppgifter att bl.a. förmedla sina kunskaper och erfarenheter, samt på 
annat sätt påverka negativa attityder och minska diskriminering och negativ 
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särbehandling av personer med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder. Detta 
arbete leds av kampanjledningen tillsammans med KunskC:s länsdelssamordnare och 
brukar- och anhörigföreningarna i länet. 
 
Projektets inriktning 
 
Befintliga resurser inom ramen för KunskC:s arbete med uppdraget medger aktiviteter 
som främst handlar om att förmedla kampanjens budskap till allmänheten och till några 
utvalda viktiga samhällsfunktioner. Betydande informations- och utbildningsinsatser 
kommer att initieras via temadagar, speciella arrangemang och via kontakter med 
massmedierna i Västerbotten.  
 
Styrgruppen för satsningen i länet har emellertid betonat värdet av att med start under 
de år som det nationella programmet pågår hitta en särskild ”Västerbottensprofil” i 
arbetet. Ett spår är att koppla aktiviteter med Umeå som kulturhuvudstad 2014, ett 
annat att koppla insatserna till de av landstinget beslutade målen att Västerbotten ska 
ha ”världens friskaste befolkning 2020”. Ytterligare en inriktning är att satsa på det 
nationella programmets tema om arbetsliv och arbetsmarknad. Ett argument för denna 
inriktning är att gruppen personer med erfarenhet av psykisk sjukdom i mycket hög 
utsträckning står utanför arbetsmarknaden, trots att många i gruppen har en önskan om 
att arbeta, och trots att det finns tillgängliga evidensbaserade metoder som visats kunna 
medföra att en betydande andel av målgruppen kan komma ut i lönearbete. Att skapa en 
större öppenhet hos arbetsgivare att ta emot personer med denna erfarenhet för 
arbetspraktik eller anställning är ett viktigt mål för ett inkluderande samhälle och en 
dynamisk arbetsmarknad. Västerbotten är dessutom ett län med ett långsiktigt stort 
behov av att kunna nyttja sina invånare på arbetsmarknaden för att kunna vara en 
region med tillväxt.  Här skulle ett samarbete med Samordningsförbunden i länet vara 
naturligt då det sedan tidigare finns en för landet relativt unik inriktning mot 
målgruppen personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning via den Supported 
Employment verksamhet som förbunden i Skellefteå och Umeå initierat. 
 
Ett annat argument för en satsning på arbetsmarknaden är möjligheten att förbättra den 
psykiska hälsan och skapa goda arbetsplatser genom ett förebyggande arbete. 
Betydande satsningar görs för att optimera arbetsplatsers utformning i fråga om den 
fysiska miljön. Vad som däremot i hög utsträckning saknats är riktade insatser för att 
skapa en god psykosocial miljö och insatser för att öka kunskapen om hur psykisk 
ohälsa kan identifieras och hanteras inom arbetslivet. Kunskaper i ”första hjälpen” vid 
psykisk sjukdom och ohälsa skulle kunna förebygga och lindra de negativa effekter som 
uppstår när anställda drabbas. Förebyggande ansatser kan på så sätt medverka till att 
förbättra folkhälsan. 
 
 Syfte 
 
Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk 
ohälsa/sjukdom/funktionshinder hos arbetsplatser och arbetsmarknadens parter i 
Västerbotten samt att skapa handlingsstrategier med avseende på: 

1. Personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk 
ohälsa/sjukdom 
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2. Personer med psykiskt funktionshinder som ej har anställning men som skulle 
vilja ha ett lönearbete 

 
Målen med projektet i sin helhet: 

• Ökad beredskap hos större såväl som hos mindre arbetsgivare att anställa 
personer med erfarenhet av psykiskt funktionshinder 

• Ökad förmåga att förebygga och hantera akut psykisk ohälsa/sjukdom på 
arbetsplatser i länet 

• Ökad förmåga att anpassa arbetsplatser och arbetsmiljö så att den på ett hållbart 
sätt stödjer psykiskt välbefinnande både hos personer med erfarenhet av psykisk 
ohälsa, och för dem som inte har sådana erfarenheter 

• Ökad förmåga att ta hand om psykisk ohälsa/sjukdom när den visar sig hos 
arbetskamrater eller anställda 

• Ett utvecklat svenskt utbildningsmaterial anpassat efter den här aktuella 
målgruppen arbetsgivare och anställda.  

 
 
 
Genomförande 
Projektet består av två delar, där det första och mest omfattande utgör en 
utbildningssatsning för att dels förebygga negativa konsekvenser av psykisk ohälsa och 
sjukdom på arbetsplatser i länet, dels att skapa ett gott och adekvat omhändertagande 
och stöd när anställda drabbas. Den andra delen handlar om att genom konsultativt 
stöd, information och strategisk samverkan med arbetsmarknadens parter 
uppmärksamma och förmedla kunskap om människor med psykiska 
funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden men som vill in. 
 
 
 

A. Psykisk första hjälpen – förebyggande och stödjande insatser inom 
arbetslivet 

 
Fokus för detta delprojekt ligger på yrkesarbetande personer i länet och det 
grundläggande antagandet är att med mer kunskap kan man skapa bättre arbetsmiljö 
och förhindra lidande och sjukskrivningar. 
 
Delprojektet består av en utbildningssatsning som utgår från en svensk version av 
utbildningsmaterialet ”mental health first aid training and research program” som 
utvecklats av Betty Kitchener (sjuksköterska) och Anthony Jorm (professor), Australien. 
Utbildningen är på ca 10 undervisnings- och övningstimmar (uppdelade på tre eller fyra 
tillfällen) och består av en genomgång av olika former av psykisk ohälsa, hur de 
identifieras, vilken behandling som är verksam samt hur man som enskild kan agera 
förebyggande och stödjande. Materialet utgår både från akuta situationer och från ett 
läge där det handlar om att stödja över tid för att underlätta återhämtning och motverka 
återfall. Inriktningen är en första-hjälpen-insats med praktisk inriktning. En viktig faktor 
för att minska konsekvenser av psykisk ohälsa och förbättra en långsiktig prognos är att 
minimera tiden mellan det att en person uppvisar de första symtomen på psykisk 
sjukdom och till dess hon/han får behandling och annat adekvat stöd. 
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De tillstånd som beskrivs i materialet är depression, missbruk, ångest och psykoser. 
Materialet innehåller grundläggande fakta om hur vanliga tillstånden är, varför de 
uppkommer och hur de tar sig uttryck och kan identifieras. Dock ligger tyngdpunkten på 
”hur hjälpa”. Här finns både beskrivningar av hur man som arbetsgivare eller kollega 
kan agera vid en akut fas och hur man kan ge ett mer långsiktigt stöd och uppmuntra till 
strategier för självhjälp.  
 
Utbildningssatsningen planeras att genomföras i samarbete med forskningscentret CEPI 
(Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) som ansvarar för översättning och 
utformningen av utbildningsmaterialet samt för delar av utvärderingen av 
utbildningarna. Utbildningarnas uppläggning kommer att anpassas till de företag och 
arbetsplatser som får utbildningen.   
 
Arbetet är tänkt att inledas med en kommunikation med fackförbund, 
arbetsgivarorganisationerna och näringslivsenheter hos länets kommuner. Via dessa 
kontakter utformas en strategi för utbildningarnas praktiska genomförande och 
relevanta principer för urval av olika arbetsgivare och företag. Kontakt etableras sedan 
med företagen och ett upplägg för utbildningsinsatsen formuleras. En utgångspunkt är 
att närma sig olika typer av arbetsplatser, små och stora, privata och offentliga, inom 
olika branscher och geografiskt fördelade över hela länet. I vissa fall kan det handla om 
att utbilda en hel arbetsplats, i andra om att ge insatsen till arbetsledare, 
personalansvariga, företagshälsovård eller liknande.  
 
Utbildningarna genomförs av projektledaren tillsammans med ett lärarlag bestående av 
några lärare/kliniker samt av personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Efter 
genomförda utbildningar finns möjlighet till viss uppföljning. Insatserna kommer att 
utvärderas med hjälp av en före-efter-design där deltagarna svarar på ett antal frågor 
(ett standardiserat instrument) som följs upp en tid efter utbildningarna. 
 
Det är första gången som denna internationellt utprovade utbildningsinsats prövas i 
Sverige och med en särskild inriktning mot arbetsgivare, varför arbetet bör betraktas 
som ett pilotprojekt. Ett delsyfte blir därför att under projektets gång pröva sig fram till 
ett upplägg som fungerar i det aktuella sammanhanget. Det finns i detta läge även tankar 
på att parallellt testa konceptet på specifika yrkesgrupper i Västerbotten (t.ex. poliser) 
samt även rikta sig till intresserad allmänhet. Dessa insatser ingår däremot inte i denna 
ansökan som berör ett antal specifika arbetsplatser. Inom ramen för arbetsgivarspåret 
beräknas ca 10 arbetsplatser genomgå utbildningen i en första omgång. Dessa 
arbetsplatser kommer att väljas ut med hänsyn till visat intresse, samt för att 
representera både större och mindre företag och olika branscher. Är de gjorda 
erfarenheterna goda kommer ambitionen vara att erbjuda utbildningen som en reguljär 
del av KunskC:s löpande verksamhet. 
 
 
B. Psykiskt funktionshindrade som resurs på arbetsmarknaden 
 
Fokus i detta delprojekt ligger på dem som står utanför arbetsmarknaden men som vill 
komma in. Med rätt rehabiliterande stöd kan personer även med långvariga och 
omfattande psykiska funktionsnedsättningar få och behålla konkurrensutsatta jobb, det 
visar inte minst erfarenheterna från arbetet enligt metoden supported employment. 
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En konsultativ funktion planeras utifrån temat ”inkluderande arbetsgivare som tar emot 
personer med psykiskt funktionshinder”. Ett nätverk etableras där bl.a. svenskt 
näringsliv och de fackliga organisationerna ingår (se ovan, samma gruppering som 
planeras för delprojekt A). Insatserna består i information och utbildning till dessa 
aktörer samt till specifika arbetsplatser och arbetsgivare i frågor om effektiva 
rehabiliteringsmetoder och förmedling av erfarenheter från personer med egen 
erfarenhet av psykisk sjukdom. Strategiska insatser kommer att göras för att lyfta den 
resurs som målgruppen utgör och förmedla erfarenheter om hur en anpassning av 
arbetslivet kan göras för att underlätta delaktighet för personer med psykiskt 
funktionshinder.  

 
Stora delar av det centralt framtagna materialet för Attityduppdraget kommer att 
användas i detta delprojekt och kompletteras med lokalt producerat material. 
Erfarenheter från arbetsgivare som tagit emot personer med psykiskt funktionshinder 
kommer att sammanställas liksom de från arbetet enligt Supported Employment-
modellen. Den informella arbetsgruppen DELA (sammansatt av personer från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin och socialtjänsten) har sedan ett par 
år efter nominering utsett ”årets inkluderande arbetsgivare”. I samband med detta 
arbete har vissa kriterier formulerats vilka kan vara användbara som erfarenheter även 
i detta sammanhang. De senaste årens pristagare kan engageras i arbetet. En verksam 
komponent för att förändra attityder till psykiska sjukdomar är direkt kontakt mellan 
personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och dem som saknar en sådan 
erfarenhet, vilket projektet kommer att erbjuda via  attitydambassadörerna (se ovan). 
Inom ramen för detta delprojekt planeras även specifika arrangemang för att lyfta 
frågorna om psykiskt funktionshindrades plats på arbetsmarknaden och gruppen som 
en outnyttjad resurs. Workshops i samarbete med arbetsmarknadens parter, offentliga 
manifestationer i samband med den årliga Psyke-veckan, seminariedagar med inbjudna 
föreläsare, deltagande (tillsammans med aktörer från länet) vid mässor och konferenser 
är några aktiviteter som kan bli aktuella. 
 
Båda delprojekten kommer att ha en inriktning mot hela Västerbottens län. På grund av 
centralisering av vissa berörda organisationer och arbetsmarknadens karaktär kommer 
emellertid en koncentrering av insatserna att göras till förmån för de största 
kommunerna enligt ordningen Umeå, Skellefteå och Lycksele. 
 
Mediastrategi och informationsspridning 
 
Länskampanjen i sin helhet syftar till att skapa uppmärksamhet och utrymme för frågor 
om psykisk hälsa/ohälsa. Här spelar massmedierna en central roll, vilket också kommer 
att påverka arbetets inriktning. Vårt grundupplägg för kontakter med TV, radio och 
framför allt dagspress är i nuläget inte specifikt designat för det här skisserade projektet 
utan gäller attityduppdraget i sin helhet. Under våren kommer kontakter att ha 
etablerats med alla berörda redaktioner i länet. Kontakten består av två delar: en 
grundläggande information om det kommande arbetet och ett erbjudande om att ta 
emot utbildningsinsatser och delta i diskussioner om synen/rapporteringen av frågor 
kring psykisk sjukdom. Officiellt inleds länskampanjen 3 maj genom en presskonferens 
och andra aktiviteter där bl.a. landshövdingen, landstingsdirektören och direktören för 
Region Västerbotten kommer att delta.  
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Den grundläggande strategin för detta skisserade projekt med inriktning mot 
arbetsmarknaden är att fyrdelad. För det första att skapa uppmärksamhet åt projektet 
och de specifika frågorna i projektet i samband med starten. Detta görs genom en 
pressrelease, en presskonferens och information som läggs ut på hemsidor eller sprids 
på annat sätt. Förutom de sidor och kanaler som vi per automatik förfogar över (t.ex. 
KunskC:s nyhetsbrev som når ca 600 prenumeranter), så har vi också börjat ett arbete 
tillsammans med mediabyråer och informatörer inom den offentliga verksamheten i 
Västerbotten, vilket ser ut att resultera i gratis utrymme på t.ex. kommunerna och 
landstingets hemsidor. 
 
För det andra kommer vi att sträva efter särskild uppmärksamhet i samband med 
specifika aktiviteter inom ramen för projektet. Det handlar naturligtvis om 
utbildningarna till arbetsplatser, där man kan tänka sig att även företagen och 
arbetsgivarna ser vinsterna med att insatsen exponeras. Följaktligen kan man få dessa 
att ta en aktiv roll gentemot medierna. Det handlar också om aktiviteterna i det andra 
delprojektet, t.ex. workshops, temadagar eller arbetet i nätverk. 
 
För det tredje kommer vi att sträva efter att lyfta fram relationen psykisk 
sjukdom/psykiskt funktionshinder – arbetslivet mer generellt. Reportage med detta 
tema planeras via kontakter med redaktioner och tillsammans med 
attitydambassadörerna. Ett mål är att kunna åstadkomma reportageserier om både 
arbetsgivare och arbetstagare/brukares erfarenheter. 
 
För det fjärde kommer ansträngningar att göras för att få nationell uppmärksamhet för 
det arbete som görs i Västerbotten. Detta arbete behöver göras i samarbete med sådana 
aktörer som samordningsförbunden, landstingsledningen, Region Västerbotten, 
brukarföreningarna, etc. KunskC kommer att nyttja sina kanaler in mot centrala 
myndigheter som t.ex. Socialstyrelsen för att få ljus riktat mot projektet. Här kommer 
sannolikt den nationella projektledningen för attityduppdraget att spela en central roll. 
Vi tror också att de parter på arbetsmarknaden som involverats i vårt projekt (fackliga 
organisationer, Företagarna, svensk näringsliv, etc) kan bidra med uppmärksamhet dels 
genom att aktivt ta kontakt med medierna, dels genom att beskriva arbetet i sina egna 
organ till medlemmarna, t.ex. de fackliga tidskrifterna. 
 
 
 
Tidsplan 
 
Projekttiden är tvåårig och planerad från maj 2010 till och med april 2012 
 
Maj-sep 2010: byggande av nätverk, planering av utbildning, informationsarbetet inleds 
 
Utbildningarna inleds under hösten 2010 och fortsätter under hela 2011 och 2012 fram 
till projektets slut 
 
Delprojektet med inriktning mot en inkluderande arbetsmarknad för personer med 
psykiskt funktionshinder inleds parallellt med utbildningsprojektet. Utifrån det 
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strategiska planeringsarbetet kommer olika typer av arrangemang och insatser att ges 
med början redan hösten 2010.  
 
 
Kostnader      
      
  2010 2011 2012 totalt 
Egen personal      
Egen personal, lön  47 70 23 140 
Projektledare, lön   196 304 100 600 
  243 374 123 740 
Externa tjänster     0 
Timarvoderade lärare  33 70 17 120 
Attitydambassadörer   33 70 17 120 
  66 140 34 240 
      
Övriga kostander      
Resor o material  27 40 13 80 
Lokaler o utrustning  13 30 7 50 
Aktivitetskostnader  20 30 10 60 
Adm kostnader, proj.adm   20 30 10 60 
  80 130 40 250 
      
Totalt   389 644 197 1230 

 
 
Projektledare förväntas ha halvtidsutrymme inkluderande ansvar för det strategiska 
arbetet, forma och hålla samman nätverk, informationspridning och övergripande 
koordination av utbildningarna. Den angivna kostnaden inkluderar sociala avgifter. 
Projektet kräver också insatser från erfarna lärare och kliniker i utbildningen liksom 
insatser från personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom, som timarvoderas 
(angiven kostnad är inkl sociala avgifter). Utöver detta kommer länsdelssamordnarna i 
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum att ansvara för en del av det lokala 
planeringsarbetet liksom delar av genomförandet av utbildningarna och attitydarbetet 
gentemot arbetsgivarna. Resor och material avser de kostnader som görs av projektets 
anställda (inkl de timarvoderade) inom länet i samband med projektplanering och 
genomförande av utbildning och andra aktiviteter samt det tryckta studiematerialet. 
Lokaler och utrustning avser ffa kostnader för möteslokaler och hyra av teknisk 
utrustning. I viss mån kommer arbetsplatsernas egna lokaler samt sammanträdesrum 
på Region Västerbotten att kunna nyttjas. Kostnaden för de anställdas arbetsrum 
belastar inte i denna projektbudget. Kostnaderna för aktiviteter främst inom delprojekt 
två är mycket svåra att uppskatta och täcks i viss mån av andra poster. Emellertid kan 
det bli aktuellt med specifika arrangemang som t.ex. seminariedagar, debatter eller olika 
typer av manifestationer där kostnader av olika slag uppstår (t.ex. för föreläsare). Vi har 
också valt att här inkludera kostnader i form av fika och lunch för vissa arrangemang. 
Den sista posten avser kostnader för administrativ service för hela projektet som ges via 
Region Västerbotten. Notera att inga kostnader för utvärdering och uppföljning tagits 
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med – där kommer Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) att stå 
för kostnaderna. CEPI ansvarar också för framtagandet av den svenska versionen av 
utildningsprogrammet Mental health first aid. 
 
 
 
 
 
 
 


