Vad ligger bakom

Johrén ställer sig också frågan vad som
kan ligga bakom den ökade psykiska
ohälsan. Han spekulerar i om den alltmer
uttalade kortsiktigheten på lönsamhet i näringslivet kan vara orsaken. Arbetsklimatet
har hårdnat! Förre socialförsäkringsminister Ulf Kristersson menar i en debattartikel i SvD att arbetslivet ställer helt andra
krav idag jämfört med för 40 år sedan
bland annat eftersom vi har gått över från
ett industrisamhälle till ett tjänste- och
kunskapssamhälle.
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RAPPORTENS SAMMANFATTNING
Vinster med att förebygga psykisk
ohälsa på jobbet”
I rapporten presenteras nio exempel på
vad psykisk ohälsa, i olika verksamheter, kan kosta företaget och vad man
kan vinna på tidiga eller förebyggande
insatser för att motverka psykisk
ohälsa. Från dessa nio exempel kan vi
konstatera att:
• en medarbetare med psykisk ohälsa
kostade företagen från 70 000 kronor
och upp till miljonbelopp.
• företagens kostnader för produktionsstörningar och korttidssjukfrånvaro
är, med något undantag, större än
Försäkringskassans utbetalningar i
sjukpenning.
• i fyra av de nio exemplen uppstod
avsevärda kostnader för företaget
utan att en enda sjukdag över 14 dagar
noterades. D.v.s. i de fallen registrerades inte den psykiska ohälsan i Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik.
I ytterligare två exempel begränsades
sjukskrivningarna till någon månad.
• Försäkringskassans totala sjukpenningskostnader för psykisk ohälsa torde
bara utgöra en liten del av samhällets
totala kostnader för psykisk ohälsa hos
personer på arbetsmarknaden.
• i samtliga exempel bedöms att rätt
slags tidiga eller förebyggande insatser
inneburit att de negativa konsekvenserna hade kunnat undvikas eller avsevärt
begränsats.
• de förebyggande, eller tidiga rehabiliterande insatser som hade krävts för att
undvika eller minska problemen, kostar
en bråkdel av vad företagens negativa
effekter av psykisk ohälsa kostar.
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Kostnadseffektiv insats
Mindfulness i grupp är lika effektivt vid
vanligt förekommande psykisk ohälsa
som KBT, konstaterar ny svensk
studie som fått gehör internationellt.
För första gången har effekterna av
mindfulness-träning i grupp jämförts med
individuell kognitiv beteende terapi, KBT,
på individer drabbade av lätt till måttlig
nedstämdhet, oro, ångest eller stressreaktioner. Detta är symptom som förekommer på nästan alla arbetsplatser. KBT är
idag den vanligaste behandlingen mot
depression, oro, ångest och stress i Sverige.
KBT har många fördelar men är kostsam
– eftersom den sker individuellt med en
psykolog. Dessutom råder det idag en brist
på utbildade terapeuter inom KBT.
Studien genomfördes med 215 deltagare
på 16 vårdcentraler i Skåne där samtliga
lottades till endera behandlingsgrupp.
Deltagarna fick under 8 veckor antingen
genomgå klassisk KBT eller mindfulness
i grupp. I studien använde man sig av det
så kallade ”Här&Nu-programmet” som är
en förkortad variant av den ursprungliga
formen ”Mindfulnessbaserad stressreduktion” (MBSR). Det klassiska MBSRprogrammet innefattar träning på 45
min om dagen, Här och Nu-programmet
är kortare med 20 min träning per dag.
Utbildningen av gruppledarna var även
den en kortare variant på 6 dagar, jämfört
med grundkonceptet mindfulnessbaserad
stressreduktion som kan ta upp till 3-4 år.
Lika bra effekt

Studiens resultat visade att mindfulness i
grupp faktiskt var lika effektiv som individuell KBT. I båda grupperna minskade
patienternas nivå av depression, ångest
eller stress.
Det finns flera fördelar med mindfulness
i grupp. För det första är denna form betydligt mer kostnadseffektiv. För det andra
är mindfulness lättare för individerna att
utöva själva efter att ha lärt sig verktygen. För det tredje kan det bli lättare att
komma tillrätta med bristen på terapeuter
eftersom man kan bli certifierad mindfulnessinstruktör utan att vara utbildad
psykoterapeut eller psykolog.
– Många företag skulle vinna mycket
på att kunna erbjuda mindfulnessträning
såväl i grupp som individuellt för att skapa

en förbättrad hälsa, produktivitet och
lönsamhet, säger Ola Schenström, allmänläkare och grundare till Mindfulnesscenter
som tagit fram det Här&Nu-program som
användes i studien. Större företag skulle
kunna utbilda egna instruktörer. Att göra
programmet själv går naturligtvis också
bra, men det kräver disciplin.
Studien är genomförd av en grupp läkare
under ledning av professor Jan Sundqvist,
Lunds Universitet, och har fått stort internationellt genomslag. Kvar finns frågan
om resultatet står sig över en längre tid.
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Mindfulness i näringslivet
Vad har näringslivet för nytta av
mindfulness? Harvard Business
Review ställde frågan direkt till
hjärnforskaren Sarah Lazar.
– Träningen förändrar flera områden i
hjärnan men det är framför allt två som
stimuleras och som har verklig betydelse
för de kognitiva funktioner som efterfrågas
inom näringslivet. Det ena är anteriora
cingulära cortex där mindfulness leder till
en effektivare känslomässig självreglering,
ökad förmåga att hålla fokus och säkrare
beslutsfattande. Det andra området som
utvecklas är hippocampus som hanterar
känslor och minne och därmed lärande.
Området kan skadas vid kronisk stress.
– Att dessa områden är väl fungerande
är viktigt i ett krävande arbetsliv. Mindfulness-träning måste därför lyftas från att
bara vara ett användbart verktyg till ett
måste, menar Lazar. Det är ett enkelt sätt
att hålla våra hjärnor funktionella - väl
investerade minuter för en arbetsplats.
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