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Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad
stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad
Enligt WHO ökar den psykiska ohälsan i de utvecklade länderna och den utgör redan nu den största
sammantagna sjukdomsbördan och den största samhällskostnaden av alla hälsoutmaningar i dessa
länder. Med samhällskostnader för Sverige som OECD nyligen uppskattat till cirka 4% av BNP och den
vidsträckta påverkan denna utmaning får på många samhällssektorer såsom utbildning,
arbetsmarknad och äldreomsorg måste denna utmaning ses som en bred samhällsutmaning.
Samhällskostnaden fördelas idag över i stort sett tre jämstora delar mellan mer traditionella sektorer
som hälso- och sjukvård och omsorg, andra viktiga samhällsområden och produktionsförlust i
relation till arbete. Samhällsutmaningen omfattning och dess påverkan inom många olika sektorer
medför att den måste hanteras strategiskt genom ett gemensamt angreppssätt tvärs traditionella
förvaltnings- och huvudmannagränser.
En betydande fråga i sammanhanget gäller den ökande sjukskrivningen, där psykisk ohälsa dominerar
stort. Den medför stort lidande och drar med sig betydande kostnader för anställda i staden. Trots en
osäker exakt uppskattning av den samhällsekonomiska belastningen framstår det som tydligt att
psykisk hälsa behöver vara en strategiskt högt prioriterad fråga då det har en betydande påverkan på
medborgarnas välbefinnande, stadens egen resurshushållning och för staden som arbetsgivare.
Arbetsgivarperspektivet inrymmer såväl kostnader i förhållande sjukskrivningar och som de
konsekvenser det på längre sikt kan få för att Stockholm ska klara sin möjlighet att vara en attraktiv,
ansvarstagande och välfungerande arbetsgivare.
Stockholm ligger i vissa avseenden i framkant när det gäller psykisk hälsa, men det finns flera
områden där vi kan bii bättre. En viktig utveckling skulle vara att skapa en samlad strategi med stark
förankring i central ledning och styrning i staden som kan driva arbetet tillsammans med relevanta
förvaltningar utifrån deras specifika möjligheter att bidra inom området. Att inleda detta arbete
snabbt skulle falla väl in i åtminstone tre viktiga initiativ, Stockholms arbete med stöd för analys och
handlingsplan inom området psykisk hälsa (överenskommelsen mellan regeringen och SKL), arbetet
med den sociala investeringsfonden och i det internationella sammanhanget inom ramen för det
arbete som just påbörjats inom IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership - ett
internationellt nätverk för ledning och tjänstemän inom psykisk hälsa) där flera större
städer/storstadsregioner i USA, Kanada, Australien och England har inlett diskussioner om ett
lärande samarbete kring städers strategier för psykisk hälsa. Där finns ett gyllene tillfälle för
Stockholm att i detta inledande skede formera och formulera syfte och upplägg för att få ett så
effektivt och ändamålsenligt samarbete på stadsnivå som möjligt.

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att

Stockholm tar fram en samlad strategi för ett tvärsektoriellt arbete för att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i ett livscykelperspektiv.

Att

strategin behöver ges politisk prioritet genom samordnad strategisk styrning centralt i
kommunen och ett centralt placerat utvecklingsstöd för förvaltningarnas utveckling
inom området

SVÉRIGES AR/JÉTArtfART

Att

staden i det arbetet ställer sig i ett nära samarbete med andra städer världen över för
att använda andras forskning, beprövade erfarenheter kring ledning och styrning,
stadsövergripande utvecklingsstöd och specifika insatser inom respektive förvaltnings
område
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