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FAGER
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“Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-Larsson
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hopp Lawrence
och samtal kring psykisk hälsa
beteende”
med Cassandra

En uppmärksamhetsvecka
i hela Västmanland

Jag vill trycka på de tidiga insatserna
FAGERSTA
VÄSTERÅS
En uppmärksamhetsvecka
i hela Västmanland

– Tillsammansveckan lyfter fram och synliggör
NORBERG
den psykiska ohälsan på ett
mycket bra sätt!
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”Att 18/3
leva med
Asperger i familjen”
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Larsson
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”Skuggsyskon
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pjäs om hur det kan
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funktionsvariation”
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Västra Ringvägen 14
Tors 21/3
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
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synskom
– om att
leva med autism”
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Anna Porsvald
–
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Där fick
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VÄSTERÅS
I samtal med Ewa Göransson, Planeringschef, förvaltning primärvård psykiatri
habiliteringsverksamhet, Region Västmanland.
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Kulturhuset Korpen,
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Grupperna växer och
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ochut!fler.
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i det
“Men,
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”Du har väl in

Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen,
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
beteende” m
KÖPING
Stora torget 9 A
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“Innanförskap
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behövs
för
att
skapa
en
ljusare
vardag
för
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Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen,
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende,
Vad har projektetIngrid
bidragit
som är viktigt för dig/
idag? Maries
Tips förmed
nu och
Norra Esplanaden 5
KUNGS
väg
1 framtiden” med Sascha Abdelnabi
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt
finns,
ändå
inte
“Äldres
psykiska
hälsa”
med
Susanne Rolfner Suvanto
din organisation?
Tis 19/3 k
ARBOGA
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
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Drottningg
–
I
samverkan
med
Tillsammansprojektet
arrangerades
flera
infor“Existentiell
hälsakl– 17.30–19.00
nyorientering i livets
gränssituationer”
”Att leva med
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen,
Mån 18/3
Arboga
bibliotek, Kapellgatan 19
med
Lena
Bergquist
Norra Esplanadenom
5 självskadebeteende för personal som
mationsträffar
i sin
möter
personer
”Du
haryrkesroll
väl inget att må
dåligt över?
– om attmed
ta sig självskadeigenom självskade-Larsson
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
beteende”
med Cassandra
beteende. För mig och säkert flera så var det mycket bra dagar som
jag trorLawrence
bidrog till att öka kunskaOns 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19
Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Fa
pen
och förståelsen kring självskadebeteende.
HALLSTAHAMMAR
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Vä
Tors vi
21/3
kl 13.00–14.30
äldreboende,
Om
då pratar
om justÄppelparkens
”Tillsammans
för psykisk hälsa
– seniorer”
så har
vi kunnat
sprida
reklam
Nationell
samverkan för psykisk
hälsa Västmanland,
Västmanlands
kommuner,
Regionoch
Västmanland, Samordn
KUNGSÖR
Ingrid Maries väg 1
information
via
primärvården.
Där
ser
jag
att
det
ger
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en
större
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att
kunna
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“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek,
som
ger21/3
uttryck
för ensamhet.
Tors
kl 19.00–20.00,
Biblioteket, Parkgatan 7
Drottninggatan 34
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer”
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica
med Lena Bergquist
Larsson

Vilka positiva skillnader kan du se till följd av det?

– För min igen del så lärde jag mig mycket av informationsträffarna om självskadebeteende. Jag
Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
tycker
det är för tidigt ännu att uttala mig om samtalsgrupperna i projektet ”Tillsammans för psykisk
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland,
Nationell
samverkan för psykisk
Västmanland,
Västmanlands
kommuner, Region
Västmanland,
Västmanland och”Tillsammans
Svenska kyrkan.
hälsa – seniorer”.
Förhälsa
övrigt
har det
genomförts
många
andraSamordningsförbunden
aktiviteter i iprojektet
– för
psykisk hälsa” .
Hur märker du effekter/skillnader/nytta för din organisation?

– Tycker som sagt att det är för tidigt att uttala mig om det. Men vill säga att utifrån ett samhällsperspektiv, så har man genom Tillsammansveckan lyft fram och synliggjort den psykiska ohälsan på ett
mycket bra sätt. Jag vill trycka på vikten av tidiga insatser! Det är viktigt att vi alla i samhället ser,
agerar och tar ansvar.

Projektets bidrag till samverkan
Hur har just samverkan bidragit till positiva effekter/skillnader/nytta för dig/din
organisation?

– Det förbättrar samverkan mellan brukarorganisationerna på ett mycket positivt sätt.
Vad blir ditt/ert nästa steg i det fortsatta arbetet för en bättre psykisk hälsa genom samverkan?

– För att vi ska klara framtiden, så måste vi förbättra samverkan mellan regionen, kommunerna, brukarorganisationerna och andra samhällsaktörer. Allt fler kommer att behöva vård, färre kommer finnas som
kan ge vård, kopplat till en försämrad ekonomi. Vi behöver ge vård på rätt nivå och se helheten genom att
införa mer Näravård, det vill säga vård nära patienten. Det gäller att tänka smart här och bygga starkare
relationer för att tillsammans bli mer lösningsfokuserade.

Projektets bidrag till förändring i samhället
Vad anser du/ni att projektet visat på behövs i samhället, för att förbättra den psykiska hälsan?

– Vi behöver synliggöra problemet psykisk ohälsa mer och vi är på god väg tycker jag. Samtalsgrupperna
är viktiga och de är lätta att fylla för att det finns ett stort behov idag. Det är tyvärr hög risk för suicid
bland äldre ensamstående män och det är viktigt att uppmärksamma. Genom SKL (Sveriges kommuner
och landsting) utbildar flera kommuner sin personal inom området suicid. Vi måste verkligen hjälpas åt
att bryta ensamheten.
Utifrån ditt perspektiv som samverkanspartner, på vilket sätt har projektet bidragit till ökade
möjligheter att prata om den psykiska ohälsan?

– Det viktigaste tycker jag är att i och med Tillsammansprojektet har den psykisk ohälsan i samhället
synliggjorts.

