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psykisk hälsa”,
Studieförbundet
Attityderna
och bemötandet förändras och blir mer öppna
och positiva.
på vadförpsykisk
hälsa
är Vuxenskolan Vä
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordn
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende,
har
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och
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påver“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer”
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och
Angelica
med
Lena
Bergquist
Larsson i stället för hinder. Projektet har utveckkade de offentliga organisationerna så att de såg möjligheter
lat en ny plattform där man kan samverka med varandra kring psykisk hälsa.

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland,
Hur
märker du effekter/skillnader/nytta för din organisation?
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

– I början var många skeptiska till att samverka med organisationer utanför den offentliga verksamheten. Men nu – när man sett effekterna – så har man upptäckt vilket mervärde som ges patienterna
om den offentliga verksamheten samverkar med till exempel folkbildning och brukarorganisationer.
Kan man fortsätta samverka på det sättet så kommer det att få positiva effekter för personer som har
kontakt med vård, omsorg och stödverksamheter.

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

– Det är som jag sa tidigare, det har öppnat upp synsättet inom offentlig sektor – att man måste hitta
nya sätt att arbeta på för patienternas/brukarnas bästa. Samverkan bidrar också till ökad kunskap inom
organisationer och mellan organisationer.
Vad blir ditt/ert nästa steg i det fortsatta arbetet för en bättre psykisk hälsa genom samverkan?

– Som pensionär kan jag tänka fritt kring hur det fortsatta arbetet skulle kunna se ut. Det skulle behövas en plattform för samverkan utanför den offentliga sektorn. En plattform som omfattar kompetens,
metoder och verksamhet, som kan bidra kring att förbättra den psykiska hälsan. Den plattformen skulle
bli en bra och kraftfull samverkanspart för offentlig sektor.

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

– Ska man arbeta med hälsofrämjande insatser, så måste det ske utanför de offentliga verksamheterna.
Vård, stöd och omsorg i alla former är ofta fokuserade på det sjuka eller på sociala brister. Detta behöver
kompletteras med en ny plattform för samverkan kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser.
Utifrån ditt perspektiv som samverkanspartner, på vilket sätt har projektet bidragit till ökade
möjligheter att prata om den psykiska ohälsan?

– Projektet har erbjudit många arenor där människor har kunnat mötas och föra samtalet om både psykisk ohälsa och hälsa. Dessa arenor har också varit ett stöd i att förändra människors synsätt både på sig
själva och andra. Jag upplever också att rädslan och stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har minskat och
kunskapen ökat.

