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Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 
 
 
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum 
Region Västerbotten 
Urban Markström 
 
 
Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA)– ett projekt för 
förebyggande, stödjande och attitydförändrande 
insatser 
 
 
Inledning 
 
Detta dokument är en kort rapport riktad till de tre samordningsförbunden i 
Västerbotten om vad som gjorts inom ramen för projektet mellan januari 2011 och juni 
2012. Den innehåller också en plan för fortsatta aktiviteter fram till sista december 2012. 
Sedan tidigare har rapporter från det första halvåret samt efter 2011 i projektet 
redovisats.  
 
Projektet syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa och 
psykiska funktionshinder på arbetsplatser och bland arbetsmarknadens parter i 
Västerbotten. Projektet har strävat efter att skapa handlingsstrategier med avseende på 
personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. 
Ytterst har det funnits en målsättning att genom projektets insatser underlätta för 
personer med psykisk ohälsa/psykiskt funktionshinder att ges tillträde till 
arbetsmarknaden. Konkret har projektet haft två olika ansatser. För det första att genom 
utbildningsinsatser till arbetsplatser öka kunskap och förbättra förmågan att förebygga 
psykisk ohälsa alternativt hantera akuta situationer. För det andra att skapa kontaktytor 
och genom information och diskussion öka medvetenhet om frågor rörande psykisk 
ohälsa och om den resurs som personer med psykiska funktionshinder utgör. 
 
En viktig utgångspunkt för projektet har varit arbetet med den nationella satsningen 
(H)järnkoll, vilket är ett regeringsuppdrag i syfte att öka kunskapen och förändra 
attityderna hos allmänheten mot personer med psykisk ohälsa. Västerbotten utsågs till 
ett av tre kampanjlän och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum fick uppdraget att hålla 
samman och driva satsningen. Detta har inneburit ett intensivt arbete med en handfull 
olika projekt med olika finansiering (Handisam, Karolinska Institutet, Region 
Västerbotten, ESF, Tillväxtverket, m.fl) men med liknande målsättningar och ytterst med 
samma övergripande projektledning. En viktig del i alla projekt har medverkan av s.k. 
attitydambassadörer varit, vilket är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 
som anlitas och som berättar om sina upplevelser eller ställer upp för konsultativt stöd. I 
administrativ mening har de många delprojekten medfört en del överlappningar men 
PoA har varit det projekt som haft tydligast profil mot arbetslivet.  
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Projektledare för (H)järnkoll har varit Marjet Gustavsson, men arbetet har i flera delar 
involverat även övrig personal i Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. För det 
övergripande arbetet har funnits en styrgrupp bestående av representanter från de 
olika brukarorganisationerna, landstingspsykiatrin, kommunerna samt några 
förtroendevalda politiker. För PoA sattes en särskild styrgrupp samman bestående av 
tjänstemännen inom samordningsförbunden, Företagarna och de fackliga 
organisationerna. Denna grupp har träffats vid tre tillfällen. Projektmedlen har i 
huvudsak utnyttjats för att täcka projektledarens lön (50%), anlitad expertis samt 
omkostnader i samband med arrangemang. 
 
Aktiviteter i projektet 
 
Huvudfåran i projektet har varit att skapa nätverk och kontaktytor där frågor om 
psykisk ohälsa i arbetslivet ska kunna diskuteras. Detta har varit den del av projektet 
som vi bedömt som mest framgångsrikt. Projektledaren har etablerat kontakt med en 
lång rad organisationer och funktioner med koppling till arbetsmarknaden. Det har 
handlat om fackliga organisationer, AF, näringslivsfunktioner i kommunerna, 
arbetsgivarorganisationerna, Företagarna, Länsstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, mm. 
Dessa mer strategiska kontakter har kompletterats med möten med specifika 
arbetsgivare. Aktiviteterna har både bestått av informationsmöten och av planerade 
workshops. Sammanställningar på aktiviteter finns tillgängliga i de tidigare angivna 
delrapporterna (gäller för perioden fram till och med februari 2012) eller efter förfrågan.  
 
I samråd med länets attitydambassadörer kom projektledningen fram till att man ville 
pröva att nå ut med frågorna genom att aktivt finnas med i samband med publika 
arrangemang. Detta har inneburit att temat psykisk ohälsa och arbetslivet lyfts fram på 
olika marknader, mässor och näringslivsdagar i länet, oftast av projektledaren 
tillsammans med ambassadörer. Man har bland annat haft monter och 
aktiviteter/seminarier på näringslivsdagen i Lycksele, hälsomässan i Lycksele, Åsele 
marknad, kärleksveckan i Norsjö, stora Nolia, vårmässan i Skellefteå, ESF-konferens, 
tillväxtkonferens i Luleå, hållbarhetsveckan i Umeå, Almedalen mm. Under dessa 
arrangemang har projektet både försökt lyfta temat i bred mening, men också särskilt 
fokuserat på psykiskt funktionshindrade personer som resurs för samhället och 
arbetsmarknaden. Erfarenheterna från dessa aktiviteter är goda, och bedömningen är 
att det varit ett effektivt sätt att skapa ökad medvetenhet om frågorna hos bland annat 
arbetsgivare.  
 
För att ytterligare fördjupa kontakten med arbetslivet bestämdes att inom projektet 
etablera en närmare kontakt med några arbetsgivare och arbetsplatser för att ge 
behovsanpassade insatser. En rad tillverkande företag samt offentliga organisationer 
kontaktades och från 2011 har projektet arbetat med Hedlunda industrier i Lycksele, 
Repay AB i Skellefteå samt tandvårdsenheten vid Försäkringskassan i Umeå. Syftet har 
varit att genom dialog hitta av stöd- och utbildningsinsatser som ligger i linje med 
arbetsplatsernas upplevda behov. Förutom en rad planerings- och informationsträffar 
har kontakten resulterat i ett halvdussin utbildningsinsatser med olika upplägg och 
innehåll. Bland annat en heldagsutbildning kring hälsa på arbetsplatsen till FK, 
utbildning om personlighetstyper/personlighetsstörningar/diagnoser till Repay och 
utbildningar kring krishantering till Hedlunda.  
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I ansökan till Samordningsförbunden 2010 planerades en rad utbildningar ges till 
arbetsplatser enligt modellen ”Mental health first aid”, ett utbildningsprogram på 12 
timmar med fokus på olika psykiska ohälsotillstånd, bemötande och akut 
omhändertagande. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum etablerade kontakt med 
Karolinska Institutet som fått ett regeringsuppdrag att pröva en svensk version av 
programmet i Sverige. Västerbotten blev en del av den svenska pilotsatsningen och 
Kunskapscentrum fick ansvar att genomföra utbildningar till 1 000 länsbor. Detta 
uppdrag var emellertid specifikt riktat till vissa målgrupper, framför allt personal inom 
blåljusverksamhet, hälso- och sjukvård, skolan och socialtjänsten. Det är också dem som 
i huvudsak har nåtts av programmet, vilket vi arbetat med mellan sep 2011 – april 2012. 
Parallellt valde vi att identifiera arbetsplatser lite vid sidan om de angivna 
prioriteringarna för att även kunna leva upp till målsättningarna med PoA. Det har 
inneburit första hjälpen-utbildning till bland annat renskötselföretag, taxiföretag, 
Rönnskärsverket samt Svenska kyrkan och ett par frikyrkliga församlingar i länet. Även 
regionala skyddsombud inom Kommunal har fått utbildning. 
 
Analys av genomförda aktiviteter 
 
Vår bedömning efter det att ordinarie projekttid gått ut är att projektet lyckats väl med 
sina ambitioner när det gäller utåtriktade aktiviteter och nätverksbyggande men att 
målen om genomförda utbildningsaktiviteter inte uppnåtts fullt ut. 
 
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum är en etablerad FoU-verksamhet inom 
välfärdsområdet med lång erfarenhet av att arbeta med offentliga vård- och stödgivare 
när det gäller forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet. Arbetsmarknaden, 
och arbetsgivare utanför det människobehandlande området har däremot till stor del 
utgjort en ”vit fläck”. Därför har det varit förväntat för oss att arbetet med att etablera 
kontakter och aktualisera frågor om psykisk ohälsa inom dessa sektorer skulle ta tid. 
Dock har vi, mycket tack vare en projektledare med lång erfarenhet av näringslivsfrågor, 
upplevt uppdraget att lyfta frågorna i nya forum som klart genomförbart. Det har funnits 
ett stort intresse för frågorna och många arbetsgivare har sett värdet av att ta sig an 
även mjuka frågor och problemställningar som rör förebyggande insatser. Här har 
projektledarens redan befintliga nätverk varit en stor tillgång. Vår bedömning är också 
att strategin att placera projektets medarbetare på publika tillställningar som mässor, 
marknader och näringslivsdagar varit lyckad. Det har inneburit spontana möten och en 
möjlighet att diskutera psykisk ohälsa i en avslappnad miljö.  
 
Oaktat det stora intresset för projektets frågor så har projekttiden inte varit tillräcklig 
för att genomföra det antal utbildningar som vi angav i den ursprungliga ansökan. En 
handfull första hjälpen utbildningar har genomförts inom PoA samt lika många 
utbildningar till de tre arbetsplatser vi arbetat särskilt med. Totalt har utbildningar nåtts 
ca 20-30 arbetsplatser. Den främsta orsaken till den relativa trögheten är att 
arbetsgivare bedömt första hjälpen-programmet på 12 timmar som alltför omfattande. 
Man har uttryckt intresse för utbildningar men anger att det inte varit möjligt att ge så 
mycket tid för utbildning på området till sin personal. I viss mån kan det handla om en 
osäkerhet kring själva programmet, vilket till en del borde ha skingrats i och med att 
konceptet etablerat sig i länet och det finns ett stort antal arbetsplatser som kan berätta 
om utbildningen. Det kan också röra sig om en känsla av att tvingas på ett färdigt ”paket” 
som man själv inte har möjlighet att påverka. Första hjälpen-programmet innehåller en 
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genomgång av ett antal psykiatriska sjukdomstillstånd, vilket inte behöver vara det som 
en arbetsgivare känner är relevant kunskap. Det tycks i stället finnas ett behov av att få 
sätta ihop utbildningsinsatser som är skräddarsydda efter arbetsplatsens situation, och 
som inte medför en omfattande satsning i form av tid. Vår analys är följaktligen att man 
bör hitta en utbildningsstrategi som kan balansera kraven på omfattning i tid och 
behovsanpassning. Vi tror däremot att man samtidigt bör hålla dörren öppen för 
arbetsgivare som vill satsa på de längre utbildningarna, men sannolikt behövs några 
kortare insatser som ”lockbete”.  
 
 
Utbildningspaket och ansökan om förlängd projekttid 
 
Som en konsekvens av vår analys vill vi få en möjlighet att förfina våra insatser 
ytterligare när det gäller utbildning till arbetsgivare och arbetsplatser. Under våren 
2012 fick projektledningen till uppdrag från samordningsförbundens tjänstemän att vid 
sidan om första-hjälpen-programmet ta fram och pröva några kortare utbildningspaket 
under den projekttid som återstod. Vid samma tidpunkt blev projektledningen tvungen 
att fasa ut Marjet Gustavsson då hon fått ett uppdrag från myndigheten Handisam att 
(inom ramen för hjärnkoll) att hålla ihop frågor om psykisk ohälsa och arbetslivet 
nationellt. Trots att detta kan uppfattas som ett erkännande av strategierna i projektet, 
så blev en omorganisering nödvändig. Uppdraget om utbildningspaketen har processats 
inom personalgruppen inom Kunskapscentrum och Egil Sjögren och Hulda Sandelin har 
ansvarat för arbetet sedan maj månad.  
 
Vi har vid projekttidens utgång tagit fram sex preliminära utbildningspaket. De är 
planerade för två timmar men kan anpassas efter behov. De innehåller en del med fakta 
och en del för reflektion. En ambition är att i hög grad använda sig av personer med egen 
erfarenhet i utbildningarna. De teman som utgör de olika varianterna är följande: Vår 
psykiska hälsa, Att tänka på under sjukskrivningen, När situationen blir akut, Förebygga 
psykisk ohälsa, Tillbaka till arbete, Missbruk – en form av psykisk ohälsa. Idén är att 
paketen ska granskas av sakkunniga samt finnas tillgängliga som ppt-presentationer 
med tillhörande diskussionsfrågor. 
 
En pilotutbildning enligt paketet När situationen blir akut genomfördes med 
personalgruppen vid Ansia badpark i Lycksele under juni månad. Utvärderingen visade 
att materialet fungerade väl – dock är detta ett relativt genomarbetat material då det till 
stor del har ett liknande innehåll som det mer omfattande första hjälpen-programmet. 
Den typen av referensmaterial saknas till stor del för de övriga paketen. 
 
Projektledningens förhoppning är att PoA kan få sin projekttid förlängd till sista 
december 2012. Det fortsatta arbetet skulle bedrivas inom befintlig budgetram.  
 
 
Planering för hösten 2012 
 
 
Arbetet koncentreras till att innefatta fortsatt utveckling av de korta utbildningspaketen. 
Det innebär två seminarier där de olika utbildningarna granskas av expertis för att 
därefter revideras. 



 5 

 
Utbildningspaketen ”paketeras” i form av ppt-dokument samt en användarmanual som 
görs tillgängliga för samordningsförbunden. 
 
Kontakter med arbetsplatser tas (har redan påbörjats) med hjälp av redan befintliga 
nätverk och med stöd från de forum som samordningsförbunden i länet har tillgång till. 
 
Utbildningar ges till arbetsgivare och arbetsplatser i hela länet – uppskattningsvis är ett 
realistiskt mål ca 10 utbildningar under hösten fördelade mellan länsdelarna. I vissa fall 
kan det vara lämpligt att ta med flera arbetsplatser vid samma utbildningstillfälle. 
 
I den mån arbetsplatser har ett intresse genomförs även utbildningar enligt det 
etablerade första hjälpen-konceptet. 
 
Ansvarig för framtagande av paketen är Socialpsykiatriskt kunskapscentrum. 
Tjänsteutrymme på deltid ges till ansvarig projektmedarbetare ur befintlig budget. 
Utbildningarna kan komma att genomföras av olika personer.  
 
Arbetet med att lyfta frågor om psykisk ohälsa och arbetslivet gentemot arbetsgivare 
och berörda organisationer i länet fortsätter inom ramen för (H)järnkoll, men dessa 
aktiviteter finansieras inte primärt av PoA under hösten 2012 (undantag se nedan). 
 
En konferens om psykisk hälsa och arbetslivet genomförs i Skellefteå under oktober 
månad. 
 
Ett ytterligare möte med projektgruppen alternativt samordningsförbundens 
tjänstemän genomförs under hösten. 
 
 
 
 


