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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen vån 4 kl. 13:00 onsdagen den 23 mars 2022  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Emelie Eék 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Information om Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 
 

Agneta Eriksson  

kl. 13:00-13:20 

3.  Information om närsjukvårdsgrupp för psykiatri och för barn och unga Malin Norrman och 

Emelie Eék   

4.  Information från verksamhetschef på Närhälsan Dalaberg 
-Ungas psykiska hälsa  

-Samverkansprojekt 

 

Fika ca kl. 14:30-14:50  

Katharina Garcia 

Blüme,  

kl. 14:00-14:20  

5.  Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2022, 

hälsopolitiska rådet 
Dnr KS 2022/00054 

Emelie Eék 

6.  Information om folkhälsopris 2022 
Dnr KS 2022/00060  

 

7.  Aktuellt som berör folkhälsa 
-Pandemins påverkan på invånare i Västra Götaland  

-Utvecklingsmedel 2023 

-Folkhälsoforum, nytt datum   

 

8.  Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 

folkhälsa 
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 



Hälsopolitiska rådet 2020-2022 

Camilla Johansson (C) Ordf.  Kommunstyrelsen 
Niklas Moe (M) 

 
Kommunstyrelsen 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 

Kommunstyrelsen 
Jarmo Uusitalo (MP) 

 
Kommunstyrelsen 

Annelie Högberg (S) 
 

Kommunstyrelsen    

Kenneth Gustavsson (C)  Vice ordf. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Soraya Zarza Lundberg (S) 

 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden    

Malin Krantz  
 

Förvaltningschef kommunledningskontoret 
Anders Brunberg  Ersättare Avdelningschef kommunledningskontoret 
Staffan Lindroos  

 
Förvaltningschef barn och utbildning 

Linnea Lindgren Ersättare Kvalitetsstrateg barn och utbildning 
Roger Granat 

 
Socialchef 

Maria Kullander Ersättare Avdelningschef socialtjänsten 
Ninni Söderving  Ersättare Enhetschef socialtjänsten 
Annica Ryman  

 
Förvaltningschef kultur och fritid 

Anna Sarsten Ersättare Avdelningschef kultur och fritid  
Maria Jacobsson   Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Elisabeth Sundberg Ersättare Avdelningschef samhällsbyggnad    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Sara Ljungberg  

 
Klinikchef Folktandvården Dalaberg 

   
Emelie Eék  

 
Folkhälsostrateg kommunledningskontoret    
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 

2022, hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har avsatt medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Både regionen 

och kommunen finansierar denna budgetpost som är tänkt att användas till löpande 

folkhälsoinsatser som uppstår ur behov under året. Folkhälsostrateg har i enlighet med 

tidigare beslut fattat av hälsopolitiska rådet möjlighet att bevilja medel till insatser som 

ligger i linje med rådets mål och inriktning, upp till 50 tkr. Insatser som överstiger 50 

tkr ska behandlas av rådet. 

 

Folkets Hus har inkommit med en ansökan om medel till en äldremässa som kommer att 

anordnas under hösten 2022. Insatsen och ansökan har informerats om i kommunala 

rådet för äldre och kommunens förvaltningar har inbjudits att delta med innehåll. 

Insatsen har beviljats 50 000 kr.  

 

Elevhälsa och vårdcentralen på Dalaberg som arbetar utifrån tilläggsuppdraget Ungas 

psykiska hälsa (UPH) undersöker möjlighet att ingå i projektet ”Tanke och Hälsa” som 

är ett av regionens sociala investeringsprojekt och som fortsatt kommer att ha viss 

finansiering från regionen. Projektet syftar till att utifrån screeninginsatser i årskurs 8 

erbjuda ungdomar med risk för depression förebyggande insatser genom ett KBT-

baserat program. Insatsen har hittills fallit väl ut i pilotkommunerna Tjörn och Orust. 

Projekttiden är planerad till 2 år, start hösten 2022. Det är sannolikt att parterna kommer 

att inkomma med en ansökan till hälsopolitiska rådet för att finansiera gemensam 

projektledning, med start redan hösten 2022.   

 

Användning av de tvärsektoriella medlen kommer undersökas inom områdena för ungas 

hälsa, samt kring tillitsstärkande arbete och ökat valdeltagande, då det är valår. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-11  

Tanke och hälsa, presentation  

Ansökan från Föreningen Folkets hus i Uddevalla om medel till seniormässa 2022 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att notera informationen.  
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Malin Krantz  Emelie Eék  

Kommundirektör Folkhälsostrateg 
 



Tanke och hälsa 
–

Elevhälsa och Primärvård



Vad är Tanke och hälsa?

Ett program som 

• förebygger första depression hos 

sårbara ungdomar 

• Ökar möjligheten för fler ungdomar 

att sluta grundskolan med 

godkända betyg

Innehåller en kurs baserad på KBT 

Ursprung på Island – ”Hugur og heilsa” –

beforskad och implementerat – prof

Eirikur Örn Arnarson och W Ed Craighead

© Gudny Sveinsdottir



Vad är Tanke och hälsa-

projektet i Sverige?

2022-03-02 3

Ett samarbetsprojekt mellan elevhälsa 

och primärvård samt FoU primärvård 

inom Västra Götalandsregionen

Delfinansieras 2019 - 2022-06 med 50% 

genom Sociala investeringsmedel från 

RUN i VGR

Forskning – godkänd av Etikmyndigheten



• Depression - globalt störst sociala 

och ekonomiska konsekvenser 

och stort lidande – ofta kronisk sjd

• Forskning visar - det går att 

förebygga en första depression 

hos ungdomar - 80% minskad risk 

att insjukna vid uppföljning

• Primärvården har ansvar att 

förebygga och behandla barn och 

unga med psykiska besvär

• Stärka samverkan mellan 

elevhälsan och primärvården

Bakgrund



Orust

Tjörn

Vilka och var?

Orust och Tjörns kommuner

• Elever i årskurs 8

• Elevhälsan.

Närhälsan Tjörn Vårdcentral.

FoU-primärvård ( inom 

Regionhälsan -VG-regionen). 



Varför i 
Sverige?



Hur?
Kartläggning med CDI av     

ungdomarna

i åk 8 på Orust och Tjörn

>75 percentilen erbjuds 

psykologbedömning 

tillsammans med 

vårdnadshavare

Erbjuds plats i kursen /kontrollgrupp

Hänvisas till annan kontakt PV/UPH/BUP 

Uppfyller ej inklusionskriterierna

Vill ej delta

Kurs Kontrollgrupp

Uppföljning av alla deltagare 

6, 12 och 18 månader

Tjörn Orust



Hur har det gått så här långt?

• Genomfört kartläggning med CDI av åk 8 elever år 2019, 2020, 2021 –

drygt 1000 elever

• Två kurser genomförda – 12 gånger á 90 minuter IRL och mix IRL/länk

• Kurser på gång Tjörn och även Lysekil (första gången)

• Uppföljningar (Kvalitativa och Kvantitativa)

– Vid kursavslut, 6 och 12 mån, 18 mån på gång 

– Fokusgrupper med kursdeltagare

– Individuella intervjuer med kursledarna



Vad är skolsköterskans roll i programmet

• Information  till elever och vårdnadshavare

• CDI- kartläggningen   

• Föräldrakontakt om resultat 

• Erbjuda samtal med psykolog i primärvården

• Tanke och Hälsas 12 utbildningstillfällen

• Uppföljning enskilda Hälsosamtal årskurs 8.



Träffar de inom 75 percentilen som 

tackat jag till samtal tillsammans 

med vårdnadshavare

• Bedömningssamtal

• Screeningsfrågor

• Kurs/Annan insats

Vårdcentralspsykologens roll



Kursöversikt

Introduktion Målbild

Stanna upp, 

tänka efter

Spiralen

Tanke, känsla 

och beteende

Sammanfattning 

och Avslutning

Avslappning Baslinje

Kommunikation

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5

Lektion 6-8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12

Kursen består av 12 tillfällen, med hemuppgifter såsom måendedagbok.

Leds av Psykolog i samverkan med Elevhälsan på respektive skola

Självuppfattning



1. Stanna upp (identifiera problemet)
Identifiera dina känslor. 

Identifiera andras känslor med utgångspunkt från:

a) ansiktsuttryck.

b) kroppsspråk.

c) vad de säger (lyssna).

Problemlösningens tre steg

2. Tänk (hitta en lösning på problemet)
a) Överväg olika alternativ.

b) Utvärdera konsekvenserna.

c) Hitta en lösning alla kan komma överens om.

3. Agera (pröva lösningen)
Gör en överenskommelse som inkluderar:
a) Vad ni skall göra.
b) Vad som händer när någon inte håller 
överenskommelsen.
c) Hur länge överenskommelsen skall gälla innan 
man omprövar den.

SITUATION

Förändring

Förändring

TANKAR

KÄNSLOR

BETEENDE

Genom att förändra beteende 

och tankar, kan vi förändra 

våra känslor

Kursöversikt



Elevhälsans roll –
ur verksamhetschefens perspektiv

Vad har Tanke och hälsa inneburit för elevhälsan? Vilka vinster 

finns det?

• Vi kan erbjuda ett förebyggande program riktat till de elever som behöver 

det och inte till alla klasser. 

• Vi har något att erbjuda till de elever som har psykisk ohälsa.

• Eleverna som går kursen, har själva valt att tacka ja och är där med 

motiverade. 

• En positiv samverkan mellan elevhälsa och primärvård! Elevhälsan får 

stöd i det förebyggande arbetet. 



Primärvårdens roll –
ur verksamhetschefens perspektiv

Primärvårdens uppdrag - Ungdomars psykiska hälsa

• Tanke och hälsa som en del av vårdcentralens utbud

• Ökad samverkan mellan primärvård och elevhälsan?



Finns det en 
framtid för 

Tanke och hälsa?

Ökad oro för ungdomars psykiska hälsa/välbefinnande

Peter Almgrens rapport SOU 2021:34 – ”Börja med barnen” 

Svenska läkaresällskapet – Kraftsamling för ungdomars 
psykiska hälsa

Programmet ”Tanke och hälsa” – kan förebygga 1:a 
insjuknande i depression hos unga

Har en självklar roll i utbudet i samverkan Elevhälsa och 
Primärvård

© Martina Koch



Vi söker medel från RUN för att utvidga och utveckla det 

pågående samverkansprojektet ”Tanke och hälsa” 

för att:

• genomföra projektet med oförändrat fokus och mål i större skala

• utveckla en digital plattform för kursen

• stärka rutiner och samverkan mellan Elevhälsa och Primärvård.

• knyta projektet tydligare till ordinarie vårdstrukturer i VGR –

region och kommun



Tack för 
uppmärksamheten!

Gudny Sveinsdottir, Josefine Lilja, Carl Wikberg, Pia Augustsson

Anna Orvefors, Helena Nordevik Pedersen, Gunilla Börjesson

Torbjörn Erneholm, Ann-Sofie Lekander, Henric Tomasic

Magnus Hjorth



Referenser

Wikberg C, Augustsson P, Sveinsdottir G, Craighead WE, Arnarson EÖ, Marteinsdottir 

I, Lilja JL. Is the Thoughts and Health programme feasible in the context of Swedish 

schools? A quasi-experimental controlled trial study protocol. BMJ Open. 2021 Jan 

22;11(1):e040374. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040374. PMID: 33483440; PMCID: 

PMC7825266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483440/

Arnarson EO, Craighead WE. Prevention of depression among Icelandic 

adolescents: a 12-month follow-up. Behav Res Ther 2011;49:170–4. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21296338/

Matos AP, Pinheiro MDR, Costa JJ, do Céu Salvador M, Arnarson EÖ, Craighead

WE. Prevention of Initial Depressive Disorders Among at-Risk Portuguese

Adolescents. Behav Ther. 2019 Jul;50(4):743-754. doi: 10.1016/j.beth.2018.11.005. 

Epub 2018 Dec 6. PMID: 31208684.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31208684/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21296338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31208684/


Kontaktuppgifter:

Projektledare Gudny Sveinsdottir: 

Email: gudny.sveinsdottir@vgregion.se

Telefon: 070-798 04 36

mailto:gudny.sveinsdottir@vgregion.se
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Ansökan om medel till folkhälsoinsats  
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Seniormässa  

Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022 01 31 Föreningen Folkets Hus i Uddevalla 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Simone  Olofsson 

Telefon: E-post: 

0522 104 94  info@folketshusuddevalla.se 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

Göteborgsvägen 11B 451 42  Uddevalla 

Ansökt belopp  

   50 000:-     

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

Simone Olofsson info@folketshusuddevalla.se 

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

 

Uddevalla saknar helt en mässa för Seniorer, det vill Folkets Hus ändra på.  
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

En seniormässa blir som ett skyltfönster eller ett reklamblad, för seniorer. Här får 

målgruppen information om digitala verktyg, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, 

sociala mötesplatser och sammanhang, information om möjlighet att hitta lösningar och få 

stöd. Mässan möjliggör att på ett och samma ställe träffa, hitta och få inspiration till vad 

samhället faktiskt erbjuder senioren. 

Initialt mäts det i antal besökare. 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Att under en lördag i oktober hålla en mässa för seniorer.  Dagen har fem teman där 

utställare finns presenterade i varje tema: *Hälsa *Samhälle *Fritid *Tjänster  

* Kommunal & regional service 

Till detta erbjuds utsällar att ha workshop, föreläsningar och visningar i separata salar 

dit publiken kan boka plats.  

 
 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Pensionärer finns i ett ålderspann om 40 år. Vi vänder oss till den pigga senioren, 

Pensionären mitt i livet. Pensionären som vill resa, gå på utbildning, träffa människor och 

engagera sig. Men också dem som behöver hjälp till t.ex mer rörlighet genom hjälpinsatser i 

olika former. Mässans utställare tillgodoser samtliga punkter.   

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering) 

Kostnader: 
Lokal och personal 25-30 000:- 

Annonsering 10 000:- 

Kaffe & fralla för utställare 5 400:- 

Föreläsare, konferencier 15-20 000:- 

Totalt cirkapris 55 440:- - 65 440:-  

 

Inkomst: 

Utställare- 100 :- per bord. Beräknat 2-4000:- 

Inträde 20:-  Beräknat 6 000:- vid 300 besökare 

Kommunala medel 50 000:-  

Total cirka-inkomst 58 000-60 000:-  

 

Vår egen insats består i mycket arbete, att planera, bjuda in och projektleda, att logistiskt få till 

utställningslokalen, montrar och bord för utställare samt att under mässdagen hålla alla bollar i luften 

och få till en oförglömlig dag för såväl utställare som besökare.  
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