
 

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. 
I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. 
Kom och visa att du också vill göra skillnad!

Skåneveckan för psykisk hälsa
8–14 oktober 2018

MÅNDAGEN DEN 8 OKTOBER
► Teamet för krigs- och tortyrskadades 20-års jubiléum
Välkommen till en dag med föreläsningar, historiska tillbakablickar, framtidsplaner och firande.
Kl. 09:00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö 
Anmälan via länken: https://tinyurl.com/ycqbhc7m

► Unga Vuxna sätter färg på Trelleborg
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland ställer ut konst i form av text och bild i samverkan med 
projektet Unga Vuxna Trelleborg. Utställningen är öppen från måndag till torsdag under veckan. 
Kl. 10:00 -16:00, Molekylen, Hamngatan 22, Trelleborg

► Psykisk Hälsa Trelleborg 2018
Workshops, föreläsningar och uppträdanden på temat psykisk hälsa uppmärksammas  
med start idag och i 2 veckor framöver. Programmet finns på www.rsmhtrelleborg.se
Kl. 11:30, Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, Trelleborg

► ÖPPET HUS på LARO i Kristianstad
Välkomna till vårt 10-års jubileum på Vuxenpsykiatrimottagningen LARO (läkemedelassisterad 
rehabilitering för opioidberoende). Det bjuds på lättare förtäring och information om arbetet på 
vår mottagning!
Kl 13:00, J A Hedlunds väg 11, vån 6, Kristianstad

► Guidad Meditation med Jessica Lantz
Genom meditation kan du stressa ner och landa i dig själv. Du kan också lära känna dig själv 
och ditt inre samt komma till insikt. Meditation är läkande för kropp och själ. Under avslappning 
guidas du genom meditationen.
Kl 13:00, Åsbogatan 40, Ängelholm

► Passion för livet - en studiecirkel
Marianne Jönsson informerar om studiecirkeln Passion för livet inom vilken deltagarna vid så 
kallade livscaféer pratar om- och med sig kring olika teman som bland annat naturligt åldrande, 
fysisk aktivitet och social gemenskap.
Kl. 14:00, Willans träffpunkt, Åsbogatan 40, Ängelholm
Anmälan till Hanna Gustavsson, tel. 0431-87 000 senast den 3/10

► Öppet hus Trivselpunkten - psykisk hälsa
Kom och fika på Trivselpunkten. Träffa personal, besökare och representanter  
från kommun och föreningar. 
Klockan 15:00, Trivselpunkten/Pilegården Torget 7, Staffanstorp

► Gör skillnad - bli förste hjälpare 
Många är utbildade i HLR – hjärt- och lung- räddning, men få vet om att det finns en mot-
svarande kurs för mental hälsa MHFA (Mental Mealt First Aid). Vi informerar om kursen och 
hur man kan möta, hjälpa och stödja.
Kl. 16:00, Hjulhamnsgatan 3B, Lilla Torg, Malmö
Anmälan till Helene.anderssonedlearn.se senast den 5/10

► Föreläsning av Pelle Sandstrak, Mr Tourette
Svedala kommun erbjuder en heldag med olika aktiviteter på temat psykisk hälsa och flera 
olika verksamheter medverkar. En av dagens höjdpunkter är en föreläsning Pelle Sandstrak, 
mer känd som ”MR Tourette”.
Kl. 16:00, Svedala (mer information kommer på www.svedala.se)

► #Suziopaten – Enjoy the silence
#Suziopaten är ett transmedialt projekt med syfte att avstigmatisera mental ohälsa bland 
unga kvinnor. Manuset är skapat utifrån Suzi Lindell Bergmans egna liv och erfarenheter. 
Kl. 18:00, ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö

► Kraften i det medmänskliga samtalet
Självmordslinjen riktar sig till människor som mår psykiskt dåligt och som har tankar på 
att ta sitt liv eller har en närstående med sådana tankar. Kom och träffa våra fantastiska 
volontärer och lyssna till fiktiva samtal 18.30 och 19.30.
Kl. 18:00 – 20:00, Porslinsgatan 3, 21132 Malmö

► ATT LEVA NÄRA någon med beroende och psykisk ohälsa
Vad innebär det för mig, vilka konsekvenser får det i mitt liv? Vad behöver JAG som anhörig?
En föreläsning av Torbjörn Johannesson, alkohol- drog och familjeterapeut på  
Nämndemansgårdens anhörigcenter. 
Kl. 18:00, Österlengymnasiets aula, Fredsdalsgatan 7, Simrishamn

För programmet på webben www.skaneveckan.com

SPRING IN VECKAN MED OSS!
► 6 oktober - Run for Mental Helth i Ystad
Kom som du är och gå, lunka eller spring valfri bana i skogen. 
Möjlighet till tidtagning och omklädning.
Kl. 13:30, Slingan i Ystad Sandskog, www.ystad.se/fritid/motionsspar
Anmälan till eva.b.jonsson@ystad.se senast den 2/10

► 7 oktober - Run for Mental Health i Lund
1 km eller 5-km bestämmer du själv och oavsett går hälften av din  
startavgift till årets förmånstagare, Schizofrenifonden.  
Läs mer på www.runformentalhealth.se
Kl. 11:00, Vita scenen, Lunds stadspark
Föranmälan via info@runformentalhealth.se eller hemsidan (se ovan)

Skåneveckan för psykisk hälsa samordnas av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Programpunkterna arrangeras av olika aktöer som själva står för innehållet i dessa.

Projektet ”Säg det – sen gör det”

medverkar flera gånger under veckan. 

Läs mer om vad och när under  

tisdagens programpunkter.

Pelle Sandstrak, kanske mer känd 

som Mr Tourette föreläser  

i Svedala den 8/10 klockan 16:00.
Rebecca Anserud  

kommer äntligen till  

Skåne med sina  

uppskattade föreläsningar.  

Den 9/10 kan du höra 

henne i Kristianstad 

och den 10/10 i  

Landskrona.

 #Skaneveckan

Hitta lättare till arrangemangen nära dig med hjälp av färgkoderna:

► Malmö, Lund, Arlöv och Staffanstorp
► Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
► Trelleborg och Svedala
► Kristianstad, Hässleholm, Osby och Nävlinge 
► Ystad och Simrishamn

Under  
Världsdagen  

för psykisk hälsa 
som i år uppmärk-

sammas extra i 
Helsingborg
modererar 
författaren och 
journalisten  

Niklas Ekdal.



TISDAGEN 9 OKTOBER
► Att arbeta med hund som en resurs
Jessica Svensson delar med sig av hur det är att arbeta som 
social tjänstehundsförare. Du får bland annat inblick i vad 
det kan innebära för er verksamhet att arbeta med hund som 
resurs. Under föreläsningen finns hunden Hicko på plats.
Kl. 10:00, Studieförbundet Vuxenskolan,  
Östra Vallgatan 10, Kristianstad
Anmälan till ann.marie.juhlin@sv.se senast den 5/10

► Fråga BUP och Första linjen!
Inga frågor är fel, passa på att fråga vår erfarna Barn- och  
Ungdomspsykiatriska personal de frågor du undrat över.
Kl. 11:00 – 17:00, Malmö Centralstation, Norra entrèn

► Öppet hus på Mötesplats Norreport
Föreläsningar, presentationer av projekt och verksamheter 
samt meddverkan från föreningar.
Kl.12:00, Norretullsvägen 5, Kristianstad

► Så fungerar rättspsykiatrin
Välkomna till ett seminarium om Sveriges mest ökända vård-
form. Insynen är begränsad, rättssäkerheten är låg och vården 
består till stor del av mediciner och perimeterskydd. Eller...? 
Kl. 13:00, Sensus, Studentgatan 4, Malmö
Anmälan senast 8/10 till info@riksforeningenpar.se  
eller 0706-144524

► Filmvisning Ted Gärdestad
Filmvisning av biosuccen Ted - För kärlekens skull,  
en skildring av artisten Ted Gärdestads liv. 
Kl. 14:00, Biblioteket, Lommavägen 2, Arlöv

► Öppet hus Säg det – sen gör det
Kulturprojektet Säg det – Sen gör det öppnar upp sina dörrar. 
Vi välkomnar Er in i vår värld av kreativitet, känslor, musik och 
samtal. Prova en enklare workshop och utforska vilken färg oro, 
ledsamhet, ilska och ångest har. 
Kl. 14:00, Ehrensvärdsgatan 4,  Malmö

► Helande tassar
Anna Hanson och hennes hundar hälsar er välkomna till  
terapihundarnas underbara värld
Kl. 15:00, Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, Trelleborg

► Provföreställning av känslokonsert
Säg det – Sen gör det är ett färgstarkt kulturprojekt som berör 
känsloliv och psykisk ohälsa. Vi är mitt i arbetet av att sätta 
ihop en föreställning och behöver Din hjälp. Välkommen på 
provföreställning med tillhörande eftersnack och diskussion. 
Begränsat antal platser, först till kvarn!
Kl. 17:00, Ehrensvärdsgatan 4,  Malmö

► Ett bipolärt hjärta
Rebecca Anserud har satt ett ansikte på bipolär sjukdom  
i Sverige och är idag en av Sveriges mest uppskattade
föreläsare inom psykisk ohälsa och syns ofta i media. Under 
föreläsningen berättar hon blottande och modigt om sina egna 
erfarenheter. Det resulterar i både skratt och tårar och lämnar 
ingen oberörd!
Kl 18:30, Regionmuseet, Stora Torg, Kristianstad

ONSDAGEN 10 OKTOBER
► Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö
Möjligheter, delaktighet, inflytande, återhämtning och  
nyhämtning. Kom för att uppleva, lära, lyssna, fråga, tycka till 
och inspireras uder ledning av Lena Frisk!
Kl. 12:00 – 17:00, Malmö Universitet, Gäddan,  
Citadellsvägen 7, Malmö

► Världsdagen för psykisk hälsa i Helsingborg 
Föreläsningar och mingel på temat återhämtning efter  
psykisk ohälsa, under ledning av författare Niklas Ekdal.
Kl. 12:30 – 18:00, Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, 
 Helsingborg

► Kan musik och bön bidra till psykisk hälsa?
Kan musik och bön bidra till psykisk hälsa? Välkomna att prova 
på att be med musik tillsammans med kyrkomusiker Bertil 
Pålsson och diakon Ebba Älverbrandt. Därefter bjuds det på 
klimatsmart eftermiddagsfika.
Kl. 13:30, Lindängsvägen 2, Malmö

► Träffpunkt Café Omtanken - Balansera mera
Temat för dagen är socialstyrelsens kampanj Balansera mera 
och hur du kan undvika fallolyckor. Vi går bland annat igenom 
fallförebyggande övningar. 
Kl. 14:00, Rönnero, Nybrovägen 5, Ängelholm
Anmälan till Helena Landin-Nilsson telefon 0431-87 000,  
senast den 3/10.
 
 

► Känslokonsert med Hanutten! 
Hanutten, Hanna Harvigsson, sjunger och spelar egenskrivna 
låtar om sin erfarenhet av psykiska hälsa.
Kl. 14:30, Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv

► ”Träna för hjärnan”
Johan Norén, Frida Green, tjänstehunden ”Hicko” och  
”Mindtapping” är en del av det inspirerande innehållet när 
Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas i Ystad. 
Kl. 15.00 – 19.00, Ystads teater, Sjömansgatan 13, Ystad 

► Natur och djur kan ge psykisk hälsa
Här får du uppleva naturen, gårdsmiljön, fika och 
träffa hästarna. Vi berättar om naturunder-
stödd terapi, NUR, som erbjuds personer 
sjukskrivna för psykisk ohälsa genom 
Region Skåne. 
Kl. 15:30 – 18:00,  
Nävlinge-Maglehult 2581, Nävlinge
Anmälan via sms till 076-2080101  
eller e-post b-m@kluvhult.se

► #Suziopaten  
– Enjoy the silence
#Suziopaten är ett transmedialt  
projekt med syfte att avstigmatisera 
mental ohälsa bland unga kvinnor.  
Manuset är skapat utifrån Suzi Lindell  
Bergmans egna liv och erfarenheter. 
Kl. 18:00, Biblioteket, Östra Järnvägsgatan 16, Osby

► Mina ord till dig som anhörig
Rebecca Anserud har bipolär sjukdom och tycker att de anhöriga 
behöver synliggöras mer. Var beredd på både skratt och tårar 
under denna föreläsning som tillägnas dig som är anhörig!
Kl. 18:00, Träffpunkt Fröjdenborg, Artillerigatan 5, Landskrona

TORSDAGEN 11 OKTOBER
► Stress och motståndskraft i civilsamhället 
Frukostseminarium om stress och motståndskraft, där förelä-
sare Sara Haraldsson, en av grundarna till den ideella organisa-
tionen ”Maktsalongen” ger dig verktyg att ta tag i problem- och 
minska de negativa konsekvenserna av stress.
Kl. 08:00 – 09:30, Studieförbundet Vuxenskolan,  
Fabriksgatan 2F, Lund
För anmälan se, www.sv.se/skane

► Ung, frisk och pigg? Eller?
Vart ska du som är ung och mår dåligt vända dig för att få rätt 
stöd? Vad kan du göra för att förebygga psykisk ohälsa? Vad 
kan du göra som kompis, anhörig eller lärare?
Kl. 08:30 – 12:00, Nicolaiskolan (Kultursalen),  
Studievägen 2, Helsingborg
Anmäl till david.bergstrom@helsingborg.se, senast 5 oktober

► Psykiatriforskningens dag
Under psykistriforskningen dag är i år beroendesjukdomar i 
fokus och det presenteras aktuell forskning med föreläsare från 
BUP- vuxen- och rättspsykiatri. Medarbetare finns på plats och 
kan svara på frågor om Psykiatri Skåne som arbetsgivare.
Kl 09:30 – 16:00, Orkanen, Malmö universitet,  
Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

► Tillsammans räddar vi liv
En eftermiddag med frågor, svar och dialog. Forskaren Linda 
Sellin, representanter för psykiatrin och föreningen Mind 
utforskar suicidprevention i teori och praktik.
Kl. 13:00 - 16:00, Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö

► Invigning av träffpunkt Café Omtanken  
på Södra Utmarkens bibliotek
Invigning av mobila träffpunkten Café Omtanken som är en  
mötesplats för dig som är senior. Vi träffas sedan varannan 
vecka med aktiviteter så som fikastunder, och föreläsningar.
Kl. 14:00, Södra Utmarkens bibliotek,  
Tivoligatan 21, Ängelholm
Anmälan till Kristina Öhrn senast torsdag 4/10, tel. 0431-87 000

► Dialektisk Beteendeterapi 
En terapiform som fokuserar på att förbättra vardagen för 
personer med emotionell instabilitet. DBT-teamet i Lund 
medverkar. 
Klockan 15:00, Trivselpunkten/Pilegården Torget 7  
Staffanstorp

► Gör skillnad - bli förste hjälpare 
Många är utbildade i HLR – hjärt- och lung- räddning, men 
få vet om att det finns en motsvarande kurs för mental hälsa 
MHFA (Mental Mealt First Aid). Vi informerar om hur man kan 
möta, hjälpa och stödja personer med mental ohälsa.
Kl. 16:00, Hjulhamnsgatan 3B, Malmö vid lilla torg
Anmälan till Helene.anderssonedlearn.se senast 10/10

► #Suziopaten - Enjoy the silence
#Suziopaten är ett transmedialt projekt med syfte att avstig-
matisera mental ohälsa bland unga kvinnor. Manuset är skapat 
utifrån Suzi Lindell Bergmans egna liv och erfarenheter. 
Kl. 17:30, Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, Trelleborg

► En kväll om självskadebeteende och ätstörningar
En kväll om självskadebeteende och ätstörningar ur ett egen-
upplevt perspektiv. Föreläsare Hanna Hildeman delar med sig 
av sin resa och ordförande Jessica Andersson och projektledare 
Conny Allaskog presenterar föreningen SHEDO.
Kl. 18:00 – 20:00, Sensus, Studentgatan 4, Malmö

► Ett psykiskt hälsosamt  
förhållningssätt till sig själv

En motiverande föreläsning om självkänsla av- 
och med motivationscoachen och föreläsaren 
Katja Johannesson. Tankar och verktyg 
presenteras. 
Kl. 18:30 – 19:30, Palestra hörsal,  
Paradisgatan 4, Lund
Anmälan via: www.sv.se/lund/skaneveckan

FREDAGEN  
12 OKTOBER

► Attempted Suicide Short Intervention  
Program (ASSIP)
ASSIP-metoden utgår från att patienten har en logik med sitt 
handlande i samband med suicidförsöket och att det är viktigt 
att patienten själv får formulera denna. Lyssna till professor 
Åsa Westrin presentera metoden. 
Kl. 09:30, Baravägen 1, Lund

► Öppet hus - Föreningarnas rum
Alla välkomnas till Föreningarnas rum i Lund som är en  
gemensam lokal för brukarföreningar där patienter och  
anhöriga och andra intresserade kan träffas. Rummet  
presenteras och bjuder på fika och musikunderhållning. 
Kl. 10:00 – 16:00, Baravägen 1, Lund
* Arrangemanget genomförs parallellt och samordnat med de 
andra arrangemang som hålls på Baravägen denna dag. 

► Mingel i ljushallen
Enheter från Vuxenpsykiatri Lund, Fontänhuset i Lund,  
brukarföreningar, Anhörigcenter med flera finns på plats.
Kl. 10:00, Ljushallen, Baravägen 1, Lund

► Psykiatrisk forskning - Posterutställning
Forskare från Enheten för psykiatriforskning presenterar sin 
forskning i en posterutställning i foajén 
Kl. 10:00, Foajén, Baravägen 1, Lund

► Att resa ur en utmatting med stora skamkänslor
Fontänhuset i Lund har bjudit in Eva Svärd som skildrar sin 
upplevelse av utmattningssyndrom. 
Kl. 11:00, Baravägen 1, Lund
Observera att föreläsningen inte hålls på Fontänhuset!

► Upplevelser av tvångsåtgärder - panelsamtal
Vi lyssnar till individens upplevelse-  men också till de känslor 
och tankar som väcks hos medarbetarna vid tvångsåtgärder. 
Panelsamtal tillsammans med moderator Anders Olin. 
Kl. 13:00, Baravägen 1, Lund

► Picknick Kronetorps Mölla
Möllans Trädgårdsvänner anordnar för andra året i rad visning 
av trädgården och örtagården. Picknick får gätna medtagas  
och ätas på plats om det önskas något utöver kaffe och kaka  
som bjuds. 
Kl. 13:00, Dalbyvägen 63, Arlöv 

► Sammanfattning av Skåneveckan 2018
Jenny Sjöö, samordnare av Skåneveckan, håller ett avslutande 
tal och sammanfattar veckan som gått. Fontänhuset i Lund 
arrangerar ”Öppen scen” med sitt liveband och Vuxenpsykiatri 
Lund bjuder på mingel och tilltugg. 
15:00 – 16:00, Baravägen 1, Lund

► Psykopati - myter och fakta
Vad är egentligen psykopati och hur skapas en psykopat? Märta 
Wallinius, psykolog reder ut myter och fakta kring psykopati.
Klockan 15:00, Trivselpunkten/Pilegården Torget 7,  
Staffanstorp

► Logiskt ut i fingerspetsarna
Loes Vollenbroek och Ola Bogren föreläser om autism med 
inifrån- och anhörigperspektiv.
Kl. 17:30 – 18:30, Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, Trelleborg

PROGRAM
För mer information om programmet www.skaneveckan.com

Sociala
tjänstehunden Hicko kan 

du träffa i Kristianstad den 
9 oktober samt den 10 oktober 

i Ystad.


