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Varmt välkommen!
Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheter att fungera över tid. 

Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att invånare ska få stöd och 
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 

De fyra aktörerna beslutar tillsammans hur samarbeten ska utformas utifrån lokala 
förutsättningar och behov.

Vad är vi? Vad gör vi? Vad kan vi göra?

www.sfhelsingborg.se
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http://www.sfhelsingborg.se/
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Vilka är vi?
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Innehåll

Vad är psykisk hälsa?

Faktorer som påverkar vår hälsa

Vad jag kan göra själv?
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Psykisk hälsa - ohälsa
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
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Definition av psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt 
välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna 

möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt 
och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är 

alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Men, hur förhåller sig detta då till…

Psykisk ohälsa?

Psykiska besvär? Psykiatriska tillstånd?

9

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/


2021-10-07

5

(Folkhälsomyndigheten, 2021)

Psykisk hälsa är ett 
paraplybegrepp som omfattar 
psykiskt välbefinnande, 
psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd. Begreppet används för 
alla dessa fenomen.

Psykisk ohälsa är ett 
samlingsbegrepp för tillstånd 
av olika svårighetsgrad och 
varaktighet. Hit hör 
psykiatriska tillstånd, men 
även vissa psykiska besvär.

Psykiska besvär kan uttryckas som 
exempelvis nedstämdhet, oro eller 
sömnbesvär. Även kroppsliga besvär 
kan förekomma så som huvudvärk, 
magont eller yrsel. Psykiska besvär 
som uppstår till följd av vanliga 
påfrestningar är ofta övergående och 
lättar när situationen har förändrats, 
eller när vi själva har anpassat oss. 
Psykiska besvär som är ihållande och 
svåra kan innebära större svårigheter, 
t.ex. med att klara av vardagen

Psykiatriska tillstånd är 
diagnosticerad psykisk 
ohälsa. För att en diagnos ska 
kunna ställas måste flera 
olika symptom föreligga och 
symtomen ska ha funnits 
under en längre 
sammanhängande tid. Även 
funktionsförmågan ska vara 
nedsatt.

Psykiskt välbefinnande handlar 
om att kunna balansera positiva 
och negativa känslor, att känna 
tillfredställelse med livet, att 
känna mening med livet, ha goda 
sociala relationer, engagemang, 
och att utveckla och uppnå sin 
potential.
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Psykisk hälsa

Psykiskt 
välbefinnande

Psykiatriska
tillstånd

Kontextuell 
påverkan

Individuell 
påverkan

Psykiska besvär
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Faktorer som påverkar vår hälsa

(www.informationsverige.se)
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Psykiskt välbefinnande
Bulls eye (Lundgren et.al, 2012)
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http://www.informationsverige.se/
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Hot mot psykiskt välbefinnande

Stressorer

Sårbarhet
Genetiskt arv, socialt arv, sjukdomar/skador, temperament, tidigare erfarenheter, livsstil

Fritid
Arbete
Familj
Ekonomi
Medicin
Alkohol/
tobak/
droger
Tankar &
känslor

Besvär

Välbefinnande

(Stress/sårbarhetsmodellen, Zubin & Spring, 1977)
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Ofta börjar det med något yttre…

Livshändelse

Konsekvenser
Begränsat socialt liv, 

minskad fysisk aktivitet, 
påverkar livsituationen

Beteenden
Stannar hemma, 
ligger i sängen, 

ser på TV, socialt 
undandragande, 

grubblar

Minskad 
kontakt med 

positiva 
förstärkare

Låg, ledsen, trött, 
energilös, stress, 
oro, hopplöshet, 

värk, sömnproblem

www.menti.com – kod: 9934 7714
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http://www.menti.com/
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Vilket påverkar livet i form 
av…?

Gör mer eller 
mindre av…?

Påverkan på 
livet?

Effekter på 
individen?

Ofta börjar det med något yttre…

www.menti.com – kod: 9934 7714
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Kartläggning av psykisk o/hälsa

För mycket av För lite av

Vad jag gör

Vad jag har

Ont i huvudet
Spända axlar
Yrsel
Oro
Trött
Nedstämd
”Orkar inte”
”Jag klarar ingenting”

Sover
Är hemma
Ser på TV
Kollar på mobilen
Bråkar med min partner
Skjuter upp arbete

Äter
Träffar vänner
Är med mina barn
Tränar
Läser
Aktiviteter med familjen

Avslappning
Glädje
Positiva tankar om mig 
själv
Mening i livet
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http://www.menti.com/
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Varför gör jag så då?

Situation/Trigger Organism Beteende
Omedelbar 
konsekvens

Konsekvens på 
längre sikt

Vad eller vem gör att 
jag reagerar?

Hur ser situationen 
eller 

omständigheterna 
ut?

Automatiska 
reaktioner (tankar, 

känslor, reaktioner i 
kroppen)

Vad jag gör i syfte 
att påverka 

situationen eller 
mina reaktioner

Vad får eller slipper 
jag genom sitt 

agerande?

Vilken sorts påverkan 
sker på den inre och 

den yttre miljön?

Vad leder mitt 
beteende till i 
förlängningen?
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Ett konkret exempel

Situation/Trigger Organism Beteende
Omedelbar 
konsekvens

Konsekvens på 
längre sikt

Kommer hem efter 
jobbet

Har planerat att 
sticka ut och springa

”orkar inte”
”gör det i morgon”

nere
trött

Sätter mig i soffan 
och kollar på TV

Skönt
Slipper tankar

?

19
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Tankar eller frågor?

20

Om stress

www.menti.com – kod: 81 13 29 3
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http://www.menti.com/
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Definition av stress

Den biologiska och psykologiska reaktionen på olika påfrestningar, 
dvs den mobilisering av resurser som görs för att hantera olika typer 
av krav. Reaktionen avspeglar både erfarenheter, känslor och 
fysiologiska reaktioner på den givna situationen. Stressreaktionen är 
ändamålsenlig och i de allra flesta fall inte farlig

Det är först när en stressbelastning överskrider en individs förmåga 
att psykologiskt och fysiologiskt hantera belastningen, som negativa 
konsekvenser kan uppstå i form av somatiska, psykiska och 
beteendemässiga konsekvenser
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Stresskontinuum
Redo (Grön)

Optimal funktion

Anpassningsförmåga

Välmående

Reagerar (Gul)

Milda, övergående 

reaktioner och 

funktionsnedsättning

Återhämtar sig helt

Låg risk

Påverkad (Orange)

Svårare, kvarstående 

reaktioner; funktion nedsatt

Minnen kommer att kvarstå

Högre risk

Symtom (Röd)

Kliniskt syndrom

Oläkt stresskada med 

nedsatt funktionsnivå

Tecken

Är som bäst

Välutbildad och förberedd

Fysiskt, mentalt och andligt 

välfungerande

Fokuserad på uppgiften

Motiverad

Lugn och samlad

Har trevligt

Beter sig moraliskt 

oklanderligt

Orsaker

Vilken stressor som helst

Tecken

Irriterad, orolig, nedstämd

Förlorat motivation

Tappat fokus

Sömnsvårigheter

Muskelspänningar, andra 

fysiska problem

Inget är roligt längre

Orsaker

Livshot

Förlust

Brott mot egen moral

Långvarig stress, slitage

Tecken

Kontrollförlust

Panik, aggressivitet, 

nedstämdhet

Känner sig inte som vanligt

Uttalad skuld och skam

Tillstånd

PTSD

Depression

Ångestsyndrom

Missbruk

Tecken

Symtomen kvarstår och 

förvärras över tid

Svåra reaktioner eller 

uttalad påverkan på social 

eller arbetsmässig funktion
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Kontroll – klarhet

Påverkan
kontroll

Ingen möjlighet
att påverka

Klarhet
välinformerad

Brist på
information

Drabbad

Aktiv deltagare

25
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Skyddande faktorer

Individuella faktorer

- Genetik, anknytning

- Personlighet

- ”Locus of control”
- ”Hardiness”, ”mastery”

- Emotionell flexibilitet

- Optimism, mindfulness

- Altruism, andlighet

- Fysisk aktivitet

Externa faktorer

- Situation/kontext/kultur

- Tillgång till resurser

- Socialt stöd
- Förebilder

- Ledarskap

- Stöd från organisationen

- Utbildning
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Psykologisk trygghet

En tro på att man inte kommer att straffas eller 
förödmjukas när man kommer med idéer, frågor, 

oro eller gör misstag. Det är ett klimat som 
kännetecknas av interpersonellt förtroende och 

ömsesidig respekt där människor är bekväma att 
vara sig själva

27
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Psykologisk trygghet

Psykologisk 
trygghet

Utmanande mål

Mys Lärande

Apati Stress

28

Gruppdiskussion

Vad kan du göra för att öka din psykologiska 
trygghet?

29
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Tankar eller frågor?

30

Viktigt för att må bra

31
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Psykologiska behov

Att känna att man kan 
hantera och behärska det 

man tar sig för och att 
utvecklas och lära

KOMPETENS

Att få uppleva valfrihet och 
möjlighet att styra över sina 

handlingar

AUTONOMI

Att uppleva ömsesidigt goda, 
trygga och stabila relationer 

till andra människor

SAMHÖRIGHET

(Self-determination theory, Ryan & Deci, 2000)

32
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Skyddande och utvecklande faktorer i 
arbete

Stimulans

Påverkandemöjligheter

Arbetsbelastning Arbetsgemenskap

Ledarskap

Trygghet
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Stress- och rekreation

36
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Psykologisk flexibilitet

En villighet att uppleva alla inre psykologiska 
skeenden (tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer) utan att förändra, undvika eller på 
andra sätt kontrollera dem

Ett personligt ställningstagande att agera på ett 
sätt som ligger i linje med ens personliga (eller 

gruppens) värderingar och mål
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Psykologisk 
inflexibilitet

Uppmärksamhet dras mot dåtid och framtid

Brist på tydliga 
värderingar och 

mål i livet

Impulsiv, inaktiv, 
undvikande

Svårt att betrakta sig 
själv och andra utifrån

”Köper” 
tankeinnehåll

Ovillig att uppleva 
egna tankar och 

känslor

39
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Psykologisk flexibilitet i praktiken

Situation/Trigger Organism Beteende
Omedelbar 
konsekvens

Konsekvens på 
längre sikt

Vilka situationer eller 
personer är 

utmanande för mig

Hur påverkas jag av 
dessa?

↓

Vilka inre reaktioner 
behöver jag kunna 
acceptera/hantera?

Agerande i riktning 
mot långsiktiga mål 
och i enlighet med 
centrala värderingar

Vad kommer jag 
möta då?

↓

Vilka inre reaktioner 
behöver jag kunna 

acceptera/hantera?

Att jag når mina 
långsiktiga mål och 
lever det liv jag vill 

leva
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Tankar eller frågor?

42
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Vad jag kan göra

43

44



2021-10-07

21

Två ingångar

45

Värderat handlande

Familj

Fritid och 
rekreation

Nära 
relationer

Motion och 
hälsaArbete

Samhälls-
engagemang

Sociala 
aktiviteter

46
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ACT-matrix

NärmandeUndvikande

Yttre

Inre

Vem/vad är viktigt för mig?Vad dyker upp?

Hur kan jag agera i
enlighet med det 

som är viktigt för migVad gör jag då?

Jag

(Polk & Schoendorff, 2014)
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Biologin

Ålder
Arv

Levnadsvanor
- Kost

- Sömn
- Fysisk aktivitet

- Alkohol, tobak, droger, annat
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Ändra innehåll
Ändra förhållningssätt

Känslofärdigheter

Avslappning
Acceptans & närvaro 

Andning

Problemlösa
Träna nya färdigheter

Exponera
Psykoedukation
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Vi är alltid en del av en annan 
persons kontext….
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X

X X

X

Om ni vill – en hemuppgift
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Tankar eller frågor?
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Utvärdering

Kontakt

Erik Hjalmarsson, erik.hjalmarsson@psykologpartners.se

Erik Olsson, erik.olsson@psykologpartners.se

www.psykologpartners.se
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Tack för du deltagit!

Tankar och behov kring samverkan?

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se
www.sfhelsingborg.se
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