
Officersförbundet kommenterar med anledning av Officers-
tidningens fördjupning om psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan är som bekant ett växande problem i 
samhället i stort. I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning 
svarar fyra av tio vuxna att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer 
än hälften av Sveriges befolkningen uppger att de brukar träffa 
någon som de vet har psykisk ohälsa.

Även om Försvarsmakten glädjande nog har betydligt lägre 
sjukskrivningstal och är något friskare än normalpopulationen, 
så får vi räkna med att även 
försvarsmaktsanställda drabbas av psykisk 
ohälsa – direkt eller indirekt. Inte minst 
bör de senaste årens skenande ohälsa 
bland unga stämma till eftertanke och 
reflektion samt att frågan om psykisk 
ohälsa behöver avstigmatiseras. När vi 
pratar om hälsotillstånd bör vi därför i 
större utsträckning även inkludera den 
psykiska delen av vår hälsa.

Ett annat perspektiv är den psykiska 
ohälsans indirekta effekter som våra medlemmar förmodligen 
också kan vara drabbade av – att det finns någon i den 
professionella militärens närhet som är drabbad. Att nära anhörigas 
mående och situation kan påverka en individ allt eftersom tycker 
jag det fina reportaget om Johan Lindqvist vittnar om i senaste 
numret av Officerstidningen. Det kan röra sig om såväl missbruk 
och drogproblem, depression och ätstörningar som svår ångest, 
utmattning och bipolär sjukdom. Därmed tjänar vi alla på att belysa 
ohälsans framfart och effekter – att lyfta fram problemen och prata 
om dem är oftast ett först steg till hjälp.

Nästa år kommer vi uppmärksamma världsdagen för psykisk hälsa 
(World Mental Health Day) som infaller den 10 oktober, det kan 
vara ett litet steg för att synliggöra en av vår tids utmaningar.

Johan Hansson, förbundsdirektör

Reportaget i tre delar om psykisk ohälsa kan du läsa i 
Officerstidningen, här hittar du även kontaktinformation 
till olika instanser för hjälp och rådgivning inom psykisk 
ohälsa. 

Läs mer på officerstidningen.se/jag-minns-att-jag-
tankte-nu-far-jag-aldrig-mer-flyga-igen/
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Johan Hansson

Psykisk ohälsa
- förbundet kommenterar

I veckan träffades närmare 100 förtroendevalda inklusive 
skyddsombud på Avtals- och utbildningskonferens i 
Stockholm. 

På bilden informerar vår förbundsdirektör Johan Hansson om 
kansliets arbete det kommande året. Men fokus på just den här 
konferensen var arbetsmiljöfrågor och specifikt på kränkande 
särbehandling och jämställdhet. Vi hoppas att skyddsombuden 
och våra förtroendevalda känner att de har fått ökad kunskap 
och verktyg som de kan ta med sig tillbaka till förbanden och 
medlemmar! 

Under veckan genomfördes ett höstmöte vid förbundets 
förening för pensionerade medlemmar.

Under kvällen informerade Göran Carlsson, valberedningens ord-
förande, om årsmötet 2022 då en ny styrelse väljs. Mötet besöktes 
också av Kmd Fredrik Palmquist chef  för marinstaben (på bild) 
som berättade om marinens tillväxt. Mötet följdes av en middag.

Mer information om Of  Senior hittar du på vår webbplats, 
officersforbundet.se/seniormedlem.

OF Seniors höstmöte
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Vill du kämpa för dem 
som kämpar för Sverige?
Bli Officersförbundets nya ombudsman.

Vi söker nu till vårt team Rådgivning 
och utbildning en ombudsman som 
vill vara med och stödja samt utveck-
la villkoren för våra medlemmar.

Du kommer att arbeta tätt tillsam-
mans med de andra ombudsmännen 
med att ge råd och stöd till medlem-
mar, Officersföreningarna samt att 
utbilda förtroendevalda.

Att stödja de lokala officersförening-
arna runt om i landet med råd, stöd, 
föreningsutveckling och utbildning 
är av stor vikt för Officersförbundet. 
Den ombudsman vi nu söker kom-
mer därför att vara en viktig kugge 
i den fortsatta utvecklingen av våra 
lokala föreningar.

Du som söker ska ha
• Ett starkt engagemang för fack-

liga frågor och Officersförbun-
dets medlemmar.

• En pedagogisk förmåga att 
förklara och utbilda i avtal och 
regler inom arbetsmarknaden 
med fokus på Försvarsmaktens 
verksamhet.

Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten, 

gärna som yrkesofficer eller 
anställning som GSS.

• Erfarenhet från fackligt arbete.
• Varit elev vid någon av Officers-

förbundets kurser.

Vi erbjuder
En stimulerande miljö där du får 
möjlighet att utveckla dina kunska-
per och ditt engagemang för våra 
medlemmar.

Vi är idag 18 anställda på kansliet 
och har våra lokaler på Sturegatan 
15 i Stockholm.

Du har möjlighet att vara tjänstle-
dig från din ordinarie anställning i 
Försvarsmakten eller närstående 
myndighet.
Vi har viss möjlighet att hjälpa till 
med boende under en kortare peri-
od. Anställningen är tills vidare och 
inleds med provanställning.

Ansökan
Ansökan skickar du till johan.hans-
son@officersforbundet.se snarast, 
dock senast 1 december. 

Ansökningarna behandlas löpande 
och anställningen kan tillsättas 
innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsdirektör Johan Hansson på telefon 076-496 20 09 eller om-
budsman/teamledare Martin Sachs på telefon 073-981 88 35. Facklig representant är Conny Jansson, Saco- 
föreningen, telefon 08-440 83 57. 

Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 1 december. Ansökan skickar du till johan.hansson@officersforbundet.se 
eller till Officersförbundet, Box 5338, 102 47 Stockholm.


