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Roger Orlinge, verksamhetsutvecklare psykiatristaben 

Tidigare i höst samlades företrädare för den Halländska Överenskommelsen* 
till ett inledande möte utifrån uppdraget att skapa samverkan kring ökad  
psykisk hälsa i Halland. Sammanlagt deltog 28 olika företrädare.

Lars Gustafsson, ordförande i Driftnämnd psykiatri, framhöll bland annat att 
nämnden har som mål att söka samverkan med idéburna/ideella organisatio-
ner samt att psykiatrin inte ska betraktas som en solitär specialitet utan som en 
specia litet som behöver ingå i ett sammanhang tillsammans med andra aktörer. 
Plattformen för samverkan utgår från begreppet kasam (se illustration).

Uppmärksam på förändringar
Aslak Iversen, verksamhetschef för den psykiatriska öppenvården, berättade om 
svåra samtal och hur man lämpligen bör förhålla sig i sådana. Han rekommende-
rade att vara uppmärksam på om individer förändras och framför allt på negativa 
beteendeförändringar.

Aslak Iversen förklarade också att enstaka och tillfälliga upplevelser oftast kan 
hanteras utan stöd från specialistpsykiatrin och där nätverk och sammanhang 
betyder mycket för den utsatta, enskilda individen. 

– En av de största friskhetsfaktorerna kretsar kring förmågan att göra något gott 
för andra, med andra. Det ger både gemenskap och meningsfullhet, sade han. 

Carolin Andersson från studieförbundet Vuxenskolan berättade om folkbild-
ningens verksamhet och gav några exempel på hur studieförbunden hjälper 
individer att hantera effekterna kring covid-19 på ett säkert sätt. Martin Odd från 

Nu börjar samarbetet
för psykisk häsa i Halland



Hallands bildningsförbund informerade om det pågående arbetet med KUR, där 
personer med bland annat kroniskt smärttillstånd eller lätt till medelsvår psykisk 
ohälsa erbjuds att utöva kultur tillsammans. Arbetet syftar till att stärka individer-
nas självkänsla, men också till att erbjuda personerna en ny identitet bortom sitt 
sjukdomstillstånd, åtminstone för några timmar i veckan.

Fokus på coronapandemin
Initiativet går nu in i en ny fas där 
kunskap om samverkan för ökad 
psykisk hälsa från lokal, regional och 
nationell nivå kopplas samman. När-
mast på tur står ett möte med  
fokus på coronapandemin och de 
nya behov och krav som ställs på 
samhället, inte minst i fråga om  
ofrivillig ensamhet. 

Det inledande mötet visade tydligt 
på den breda uppslutning som finns 
kring att fortsätta arbeta utifrån den 
övergripande frågeställningen: Vad 
kan vi göra tillsammans?

*Den Halländska Överenskommel-
sen är ett samarbete mellan idéburen 
sektor och Region Halland. De som 
signerat Överenskommelsen är över-
ens om att samverka mer och vilka 
principer som ska gälla.

Hanterbarhet
n Förmåga att hantera och möta olika krav
n Strategier och metoder
n Handlingskomponent

Begriplighet
n Förståelse
n Förmåga att bedöma verkligheten
n Kognitiv aspekt

Meningsfullhet
n Att känna sig delaktig
n Känslan av att kunna påverka – motivation
n Emotionell komponent

Kasam
Känsla av samhörighet


