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Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6
Köpingsväg
Biskopsgatan
2prata om suicid” med John Johansson
–
om
att
våga
”Allt du velat veta – om duktighetssamhället” med Fritte Frittzon,
“När stressen
”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
gäst Selene Cortes. En live podcastinspelning
ledde mig dit
Tors
21/3
kl 18.00–19.30
Stadsbiblioteket,
Hörsalen,
Vad var det som väckte
ditt
intresseoch
för
samarbeta
”Vagga-vemod-välmående
huratt
jag tog
tillbaka
livet med
Ons 20/3 kl 17.00–18.30 Studio Westmannia,
för mig” med
Biskopsgatan 2
– om att våga prata om suicid” med John Johansson
projektet?
Västra Ringvägen 14
Tors 21/3
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
”Skuggsyskon – en pjäs om hur det kan vara att ha ett syskon med en
Köpingsväg
syns – att
om att
leva med autism” med Anna Porsvald
–
Jag
skulle
vilja
säga
Tillsammansprojektet
har
föranlett
mitt
funktionsvariation” med Östra teatern
“Konstrum –
nuvarande
samordnare
för Hjärnkoll.
Jag blev
en prouttryck” med
Tors
21/3 kl 18.00–18:45
Kulturhuset
Korpen,
Ons 20/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket,
Hörsalen,arbete som
SALA

VÄSTERÅS
I samtal med Louise Edlund, Samordnare, Hjärnkoll Västmanland.
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du ser juför
helt varandra,
normal
ut! När genom
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11
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”Du har väl in

Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen,
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för
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Sandstrak
HALLSTAHAMMAR
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KUNGS
Ingrid
1 framtiden” med Sascha Abdelnabi
brinner
för.inte
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt
finns, ändå
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto
Tis 19/3 k
ARBOGA
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
Tors
21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
Drottningg
“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
Projektets
till utveckling
med
Norra Esplanadenbidrag
5
”DuLena
harBergquist
väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-Larsson
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
beteende” med Cassandra Lawrence
Vad har projektet bidragit med som är viktigt för dig/din
organisation?
Ons 20/3
kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19
Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Fa
HALLSTAHAMMAR
“Att balansera
livettill
somallmänheten.
högsensitiv” med Merja
Jäderholm med
– För mig har det bidragit med stor kunskap om hur man
kan
nå
ut
Exempelvis
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Vä
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende,
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordn
Kulturnatten,
Galen
och
Stolt
och
Medeltidsdagen
i
Arboga,
bara
för
att
nämna
några.
Där
träffade jag
KUNGSÖR
Ingrid Maries väg 1
många
var givmilda
med sina egna erfarenheter.
“Äldresmänniskor
psykiska hälsa”som
med Susanne
Rolfner Suvanto
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek,
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
Drottninggatan 34
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer”
”Att
Vilka positiva skillnader kan du se till följd av det? leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica
med Lena Bergquist
Larsson

– Jag för min del, blir mer kreativ när jag har ett tätt samarbete med andra människor. Tillsammansprojektet har varit ett mycket bra bollplank och det har skapat många nya idéer för mig. Jag är säker på
Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
attTillsammansveckan
det föds många
bra tankar och idéer när vi är tillsammans och delar med oss av våra erfarenheter.
arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland,
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.
Och det är just det vi gör i det här projektet.
Hur märker du effekter/skillnader/nytta för din organisation?

– Jag har inte jobbat så mycket utanför projektet ännu. Men nu är tanken att jag ska fortsätta och
förvalta kontakter/kunskaper jag fått genom Tillsammansprojektet i organisationen Hjärnkoll. Nu ska
jag hitta trygga samarbetspartner att fortsätta resan med. Jag kommer i första hand fokusera på kommunerna runt om i Västmanland.
Ju fler vi är som engagerar oss, desto bredare når vi ut.

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

– I och med att Hjärnkoll ska nå ut till hela samhället och få alla att våga prata om sin psykiska hälsa, blir det lättare då vi samarbetar med flera företag/organisationer. På så sätt kan vi nå ut till fler
människor.
Vad blir ditt/ert nästa steg i det fortsatta arbetet för en bättre psykisk hälsa genom samverkan?

– Jag fokuserar på att nå personer i vaje enskild kommun för att driva vidare projektet vi byggt upp.
Hur kan Hjärnkoll bidra till att Västmanlänningar vågar prata öppet om sin psykiska hälsa? Vi har ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen, men det räcker inte så långt. Vi behöver ekonomiskt stöd nu när Arvsfonden inte längre finns kvar som finansiär. Våra ambassadörer behöver fortsätta nå ut till skolor, vård och
omsorg och så vidare.
Mot målet till det öppna samhället!

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

– Dels i arbetslivet, och våra migranter. Vi behöver nå ut till arbetslivet och vi måste också stärka våra
migranters psykiska hälsa. Hjärnkolls projekt ”Den egna berättelsen – migration” har hjälpt ”Tillsammansprojektet” att nå migranterna. De har fått höra den egna berättelsen på sitt modersmål. Jag tror starkt
på att uppmärksamma alla projekt. Det drar människor. Det ska inte bara vara föreläsningar. Vi behöver
tänka bredare. Göra andra saker för att få med alla på tåget. För att förändra måste vi alla ta ansvar och
samarbeta.
Utifrån ditt perspektiv som samverkanspartner, på vilket sätt har projektet bidragit till ökade
möjligheter att prata om den psykiska ohälsan?

– Samtala kring, och få lyssna till andras erfarenheter. Även viktigt att se hur vi har sett på psykisk ohälsa tidigare genom åren. Det blir ett samtal att prata kring. Ju mer vana vi blir att höra om andras psykiska
ohälsa dessto lättare blir det att öppna upp själv. Man gör som andra gör.

