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Medborgarförslag om Mental Health First Aid-
utbildningar (MHFA/Första hjälpen till psykisk 
hälsa) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra 
svar på medborgarförslaget om MHFA-utbildningar (Mental Health First Aid). 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat. 

Bakgrund 
Förslagsställarna föreslår att kommunen ska påbörja utbildningar i Mental 
Health First Aid (MHFA/Första hjälpen till psykisk hälsa) för högstadie- och 
gymnasieelever i första hand, men även ha som mål att utbilda alla kommun-
anställda i MHFA för att minska antalet depressioner och självmord i 
kommunen. 

Yttrande 
Kalmar kommun har sedan 2016 ca 10 instruktörer i utbildningskonceptet 
MHFA, verksamma i barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre 
kommundelsförvaltning. Instruktörerna är en kommungemensam resurs som 
genomför utbildningar för personal i kommunens olika verksamhetsdelar. 
Utbildningar genomförs på efterfrågan i olika verksamheter men erbjuds också 
som ”öppen kurs” för personal i människonära verksamheter genom 
kommunens gemensamma internutbildningssystem.  
 
Det finns precis som förslagsställarna framhåller ett stort behov av utbildning 
till framför allt icke-medicinsk personal och elever i skolan, där MHFA – 
konceptet skulle kunna vara aktuellt för personal medan det finns ett särskilt 
program för elever som handlar om hur man skall agera om man själv eller 
någon i ens närhet mår dåligt. Just denna elevutbildning har visat sig vara en 
viktig del för att förebygga suicid hos unga.  
 



KS 2017/0390  2 (2) 
 
 
I Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2017 har kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga suicid och minska den 
psykiska ohälsan. I denna handlingsplan kommer både MHFA och andra 
evidensbaserade insatser, riktade till olika målgrupper, bl.a. skolungdomar, att 
ingå. Handlingsplanen beräknas vara klar för politisk behandling under 
december 2017. 
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