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Norrbottens reflektioner och synpunkter på arbetet med att utforma en europeisk 
strategi för psykisk hälsa 
 
Nedan är de reflektioner som Kommunförbundet Norrbotten, tillsammans med FRISK-
satsningen vill ge, med anledning av kommunikationen Förbättring av befolkningens psykiska 
hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen. (KOM(2005) 484 slutgiltig). 
 
Kommunförbundet Norrbotten är en intresse- och serviceorganisation som representerar 
Sveriges 14 nordligaste kommuner. Kommunförbundet Norrbotten bevakar gemensamma 
primärkommunala intressen och verkar för kontakt och samarbete mellan länets kommuner 
samt centralt med Sveriges kommuner och landsting samt andra organ. Kommunförbundet 
verkar även för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna samt bedriver 
utrednings- och utvecklingsprojekt.  

 

FoU Norrbotten är en forsknings- och utvecklingsenhet med Kommunförbundet Norrbotten 
som huvudman. FoU Norrbotten verkar för ett praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete 
inom socialtjänstens hela verksamhetsområde genom de två enheterna Individ och 
Familjeomsorg, psykiatri samt Äldre och Handikappomsorg. 

 

FRISK-satsningen är en länssatsning som har till uppgift att förstärka och synliggöra goda 
krafter för en hälsofrämjande framtid i Norrbotten. FRISK-satsningens gemensamma 
ambition är ett utvecklingsarbete som ska förbättra folkhälsan och halvera sjukfrånvaron fram 
till år 2008. Syftet är att med kunskap och gemensamma reflektioner skapa en trovärdig och 
positiv framtidsbild av Norrbotten som ett attraktivt län för människor och företag att verka 
och leva i. Läs gärna mer på www.friskanorrbotten.nu 1 
 

                                                 
1 Birgitta Johansson, psykiater och konsult i mental hälsa och management är processledare för FRISK-satsningen sedan december 
år 2004. Birgitta har stor erfarenhet av metodstöd vid förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Hon 
har också arbetat för Världshälsoorganisationen (WHO) i Albanien.  
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DE TRE FRÅGORNA 

 

1. Vilken betydelse har befolkningens psykiska hälsa för EU:s strategiska mål? 
2. Kommer utvecklingen av en övergripande EU strategi för psykisk hälsa att 

tillföra pågående och planerade åtgärder ett mervärde, och är de prioriteringar 
som föreslås i avsnitt 5 relevanta? 

3. Är de initiativ som föreslås i avsnitt 6 och 7 relevanta för att stödja samarbetet 
mellan medlemsstaterna, främja integreringen av psykisk hälsa i hälsopolitiken 
och annan politik och i berörda parters åtgärder, och för att bättre förena 
forskning och politik som rör psykisk hälsa?  

 

1. Befolkningens psykiska hälsa avspeglar sig i förmåga till delaktighet, ansvar och 
engagemang och är därför också en viktig faktor för den demokratiska grundsyn som 
ska känneteckna EU och länder inom EU.  

För den enskilde är psykisk hälsa en tillgång som gör att den enskilde kan uppfylla sin 
roll i det sociala livet, skolan och arbetslivet. För samhället innebär god psykisk hälsa 
bättre välstånd, solidaritet och social rättvisa. Genom att komma tillrätta med 
befolkningens psykiska ohälsa, så kan unionen skapa tillväxt och välfärd i Europa 
vilket genererar positiva ”vibbar” för de mest utsatta grupperna och obalansen i 
samhället kan rätas till. 

 

De presenterade exemplen på psykisk ohälsa som kan förbättras fungerar upplysande 
på flera olika nivåer. Dels lyfts faktorer fram som kan medföra en situation där 
belastningen på de ekonomiska och sociala systemen blir allt för stora med därpå 
följande effekter i samhället men exemplen fungerar även motiverande och synliggör 
insatsbehovet i ett övergripande EU perspektiv likväl som inom respektive 
medlemsland. 

 

Den psykiska hälsans betydelse för utveckling av vårt samhälle kan inte nog 
uppmärksammas och det är angeläget att gå vidare med kraftfulla strategier och 
handlingsprogram för att komma tillrätta med brister som leder till psykisk ohälsa på 
bred och enad front. Det är mycket positivt att få igång en debatt med berörda parter, 
institutioner, regeringar och hälsopersonal. Detta kan förstärka och ytterligare 
motivera samstämmiga insatser för en långsiktigt god miljö som främjar den psykiska 
hälsan för medborgare och därmed stärker samhällets förutsättningar för ett långsiktigt 
välstånd i den Europeiska unionen.  

 

2. Strategin tar fokus på hälsofrämjande och grundläggande faktorer för den psykiska 
hälsan. Med fokus på främjande och förebyggande. Dessutom lyfts livsförutsättningar 
upp för dem som drabbas av sjukdom och funktionshinder. Skulle det inte vara på sin 
plats att markera vikten av god vård och insatser av tvärprofessionell art som beaktar 
medicinskt, biologiska, psykologiska och sociala faktorer för den som drabbats av 
sjukdom. Behandling som gagnar återhämtning och rehabilitering under så öppna och 
tillgängliga former som möjligt.  



 
3. Norrbotten stödjer de föreslagna aktiviteterna som tas upp i grönboken. Som ett tillägg 

till förslagen i grönboken vill vi framhäva vikten av sysselsättning för personer med 
psykiska funktionshinder, bostad/boende/boendestöd, personer med dubbeldiagnoser 
(missbruk och psykisk sjukdom), unga vuxna, åldrande befolkning, sjukskrivningar, 
samt barn/anhöriga till personer med psykiska funktionshinder. Även vikten av 
utbildningar i hälsofrämjande ledarskap, god psykosocial arbetsmiljö, jämställdhets-, 
drog- och alkoholpolicys samt Age-management. Alkohol på vägarna och dess 
riskeffekter bör också lyftas fram. Positivt om det är möjligt att dra nytta av WHO:s 
arbete inom området och bygga vidare med egna samstämmiga initiativ och 
målsättningar 

 

Sysselsättning  

Bara hälften av psykiatrireformens målgrupp har tillgång till daglig sysselsättning och 
människor med psykisk ohälsa förtidspensioneras tidigare och är oftare arbetslösa än 
andra. Sysslolöshet i sig skapar ofta en känsla av utanförskap och mindervärde, leder 
inte sällan till isolering, och kan öka risken för missbruk och psykisk försämring.2 

 I en rapport från FoU Norrbotten (Medmänniska Brukare Patient, en ekonomisk 
kartläggning av livsvillkor för människor med psykiskt funktionshinder) som är gjord 
år 2006 i Luleå och Bodens kommuner i Norrbottens län stod närmare 70 % av 
personer med psykiska funktionshinder utanför all form av sysselsättning och 
organiserad daglig verksamhet. Av de som var sysselsatta arbetade majoriteten mindre 
än halvtid. Detta trots att personerna i undersökningen hade höga preferenser för 
arbete samtidigt som tidigare forskning visar att arbete har en viktig rehabiliterande 
effekt för individer med psykiska problem. Bland de intervjuade personerna tyckte 
många att man får bättre livskvalité och mår bättre av sysselsättning. I undersökningen 
gjordes även en ekonomisk analys som visade på att det finns betydande 
samhällsekonomisk potential för att intensifiera de sysselsättningsskapande åtgärderna 
för de psykiskt funktionshindrade.   

 

Dubbeldiagnoser 

Missbruk och psykisk problematik hänger ofta ihop. Detta är personer med komplexa 
vårdbehov på grund av psykisk sjukdom/funktionshinder och samtidigt missbruk. För 
att möta dessa personers samlade behov är gemensamma insatser från kommunerna, 
landstingets psykiatri och primärvård nödvändiga. Viktigt är att identifiera 
målgruppen, synliggöra vikten av samverkan mellan de olika aktörerna genom goda 
exempel och förmedla erfarenheter från framgångsrik behandling och bemötande av 
personer med dubbeldiagnoser.  

 

Unga vuxna 

Det är vanligt att personer med allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska 
funktionshinder har haft svårigheter redan som barn. Tidiga insatser kan 
förhoppningsvis minska konsekvenserna av sjukdom eller funktionshinder och minska 
lidande och påfrestning för den enskilde och närstående.  

                                                 
2 Källa: Statens offentliga utredningar. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09. 



Samhället har på många sätt utvecklats och förändrats. Ofta till det bättre med till 
exempel snabbare kommunikationer, mer omvärldsbaserade kunskaper och en mycket 
större rörlighet på arbetsmarknaden. Samhället har också förändrats på den basala 
nivån med splittrade familjer, större krav i skolan och större klasser. För många unga 
så innebär det stora möjligheter för framtiden men en del av våra unga hinner inte med 
i tempot och förväntningarna. De unga känner ett främlingskap i samhället i övrigt och 
framtiden ter sig inte ljus. Ett exempel på detta är ett projekt som drivs i Älvsbyn, där 
myndigheter, organisationer och hälso- och sjukvården ser att det finns ett stort antal 
unga kvinnor som far illa av det liv som de nu lever. De har ett flertal aktörer som på 
något sätt hjälper till att klara vardagen. Aktörerna är primärvård, psykiatrin, 
socialkontor, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ett tydligt exempel är att 
sköterskor vid läkarmottagningen ofta ställs inför frågan om recept på 
ångestdämpande, smärtstillande eller depressiva läkemedel till 20 åriga kvinnor. 
Psykiatrin ser eller träffar många som mår dåligt. Barnmorskan på vårdcentralen 
träffar många med oönskade graviditeter eller andra med gynekologiska besvär. Dessa 
unga människor är regionens framtid med risk att om ingenting görs så kommer 
många att fara illa till en stor kostnad för samhället.  

 

Den åldrande befolkningen 

Den åldrande befolkningen kommer att medföra ett ökat behov och därmed ökande 
resurser för att stärka befolkningens psykiska hälsa. Situationen i Sverige år 2030 är 
att var fjärde svensk kommer att vara äldre än 65 år. Med den ökande andelen äldre i 
befolkningen kommer även antalet äldre med psykiska störningar att öka.  

 

Barn/anhöriga till personer med psykiska funktionshinder 

Barn till psykiskt sjuka är en grupp som har kallats för de osynliga eller de glömda 
barnen. Anhörigarbetet kring personer med psykiska problem har till stor del 
fokuserat, och fokuserar på många ställen i landet fortfarande, på maken eller makan, 
och ett barnperspektiv saknas. Barnpsykiatrikommittén belyser i sitt slutbetänkande 
(SOU 1998:31) barn till psykiskt sjuka som en sårbar grupp, där man anser att 
samhället ännu inte tagit sitt fulla ansvar att tidigt identifiera barnen och i samarbete 
mellan myndigheter se till att barnen får stöd och hjälp. Forskningen har också visat 
att barn till föräldrar som är psykiskt sjuka löper en ökad risk att själva insjukna i 
psykisk sjukdom. Senare delen av 1990-talet har intresset för dessa barn ökat i 
Sverige. Även om det nu börjar finnas program för att stödja barn till psykiskt sjuka 
och missbrukare borde detta sättas i mycket mera allmänt bruk- alla borde kunna nås 
av någon form av stöd och uppmärksamhet. På många håll i Norrbotten saknas det 
fungerande samverkansrutiner kring barn till psykiskt sjuka. För några år sedan har ett 
utvecklingsarbete skett i Gällivare och nu under år 2006 sker även samverkansprojekt 
i Boden och Luleå.  

 

Sjukfrånvaro 

Problem med psykisk ohälsa står för en ökad del av frånvaro från arbete och 
förtidspensionering. När det gäller sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa (psykisk, 
psykosocial- och stressrelaterad ohälsa) är den svenska situationen att cirka 30 % av 
alla sjukskrivningar ligger i den diagnosgruppen.  



 

Bostad 

För att människor med psykiska funktionshinder ska kunna bo och leva som andra 
medborgare behövs både ett utbud av insatser som riktar sig till den som har eget 
boende och tillgång till boendeformer där personalstöd kan erbjudas dygnet runt eller 
vissa delar av dygnet.  

I dag får människor med psykiska funktionshinder inte tillgång till ett behovsstyrt, 
planerat och samordnat stöd i tillräcklig utsträckning (SCB, 2005). Det finns 
fortfarande beskrivningar som visar att brister i vardagsstödet resulterar i hemlöshet, 
leder till att personer blir kvar på sjukhus, förorsakar tung belastning på anhöriga eller 
tar sig uttryck i en oacceptabelt låg levnadsstandard i det egna boendet. Under den 
senast tioårsperioden har det skett en upp- och utbyggnad av olika former av boenden 
med stöd i kommunal regi. Länsstyrelserna bedömer dock att en ytterligare utbyggnad 
krävs, särskilt för dem med behov av ett omfattande och personalintensivt stöd i 
vardagen.  

 

I vissa kommuner räcker det inte att uppvisa att man har sjukersättning för att få hyra 
en egen bostad. En bättre samverkan mellan bostadsbolagen i kommunen och 
försäkringskassan behövs för att individen med sjukersättningen ska få tillgång till en 
egen bostad. Detta leder annars till att anhöriga/bekanta måste skriva sig på lägenheten 
eller att lägenheten hyrs ut svart i andra hand.  
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