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med Henrietta Lysén
FAGER
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hopp Lawrence
och samtal kring psykisk hälsa
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En uppmärksamhetsvecka
i hela Västmanland

ViEnfåruppmärksamhetsvecka
ett bredare perspektiv genom
projektet
VÄSTERÅS
FAGERSTA

Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen
Mån
kl 18.00–19.45
Växhuset,
Konsertsalen,
”Att 18/3
leva med
Asperger i familjen”
med Anette
Bergdahl och Angelica
Viktor
Larssons plats 1
Larsson

Västmanland
–i hela
Många
röster blir hörda!

NORBE
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uttryck” med
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”Vagga-vemo
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”Allt
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Studio Westmannia,
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”Skuggsyskon
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pjäs om hur det kan
vara att
ha ett
syskon med en
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hus,
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“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. InledingsSKINN
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”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet
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för mig” med
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Korpen,
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SALA

NORBERG
I samtal med Tuula Wallsten, chefläkare på Centrala patientsäkerhetsteamet,
VÄSTERÅS
Region
Västmanland.
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stressen9 lägrar
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”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij
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A
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såutmånga
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ledde
mig
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och
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har fungerat
“Mr
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Sandstrak
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för
mig” med
Hannes
Olsson
19/3
kl 18.00–19.30
Sala bibliotek,än
Blådet
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får genom projektetTis
också
ett
bredare
perspektiv
vi har idag. “Innanförska
Biskopsgatan 2
idag? Tips för
Norra
5
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kl 19:00-20:30
Kulturhuset Korpen,
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
Det känns som ”handen
i 21/3
handsken”.
“Men,
du
ser ju helt normal
ut! När det som faktiskt finns, ändå inte
Köpingsvägen
11
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald
ARBOG
syns
– om att leva
autism”musikupplevelse
med Anna Porsvald
“Konstrum
– enmed
konst-och
om psykisk (o)hälsa och dess
Tors
21/3
kl Spindelhäxan
18.00–19.30med
Salaflera
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salen,
uttryck”
med
lokala Blå
musiker
och konstnärer Mån 18/3
SALA

Projektets bidrag
till utveckling
Norra Esplanaden
5

”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
Vad har projektet bidragit
med som är viktigt för dig/
Ons 20/3
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan “Att
2 balanser
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak
din organisation?HALLSTAHAMMAR
“Innanförskap
–
vad
behövs
för
att
skapa
en
ljusare
vardag
för
unga
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen,
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende,
idag? Maries
Tips
för väg
nuidag
och
med Sascha Abdelnabi
– Jag ser en helt annan
skjuts
inom brukarorganisationerna,
Norra Esplanaden 5
KUNGS
Ingrid
1 framtiden”
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt
finns,
ändå
inte
“Äldres
psykiska
hälsa”
med
Susanne
Suvanto
intresseorganisationerna och vi som jobbar iRolfner
verksamheterna.
Vi har 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
mål kan
man
säga. i livets
hälsa
nyorientering
gränssituationer”
”Att leva med
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek,befruktat
Blå salen, varandras“Existentiell
Mån
18/3
kl– 17.30–19.00
Arboga
bibliotek, Kapellgatan 19
med
Norra Esplanaden 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
Vilka positiva skillnader kan du se till följd av det?
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19
Mer infopå
om
finns
på:
www.sv.se/tillsammans
eller Fa
–HALLSTAHAMMAR
Vi blir mer transparenta när vi får tillgång till att lyssna
deprogrammet
människor
som
har
egenJäderholm
erfarenhet 
“Att balansera
livet
som högsensitiv”
med
Merja
Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Vä
avTors
psykisk
ohälsa.
Många Äppelparkens
röster blir hörda.
21/3
kl 13.00–14.30
äldreboende,
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordn
KUNGSÖR
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek,
Hur märker du effekter/skillnader/nytta för din organisation?
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
Drottninggatan 34
–“Existentiell
Primärvården
och psykiatrin
börjar samarbeta bättre.
tillsammans
en Anette
dialog
och diskutehälsa – nyorientering
i livets gränssituationer”
”AttVi
levaskapar
med Asperger
i familjen” med
Bergdahl
och Angelica
med
Lena
Bergquist
Larsson
rar psykisk hälsa. Hur vi ska få till det, så att det fungerar på ett så bra sätt som möjligt för patienten.

Jag är glad och tycker det är jättekul över att vi kommit ända hit.

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

Projektets
till samverkan
Nationell samverkan förbidrag
psykisk hälsa Västmanland,
Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland,

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

– Kanalerna är mer öppna för patienter och anhöriga/närstående. Viktigt att människor med egen
erfarenhet kommer till psykiatrin och håller föredrag om sina liv. Det går direkt in, när människor
berättar!
Vad blir ditt/ert nästa steg i det fortsatta arbetet för en bättre psykisk hälsa genom
samverkan?

– Vi fortsätter att jobba mer öppet och med ett större och rikare perspektiv.

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

– Att öppna upp kontakter och öppna upp dörrar till varandra. Det vidgar perspektiv när man samarbetar på det här sättet.
Utifrån ditt perspektiv som samverkanspartner, på vilket sätt har projektet bidragit till ökade
möjligheter att prata om den psykiska ohälsan?

– När specialistkompetens från våra verksamheter och berättelser och erfarenheter från patienter och
anhöriga kombineras, ger det oss lättare ett helhetsperspektiv. Vi vill ha ännu mer kunskap för att kunna
ge en ännu bättre vård. Så vi måste fortsätta kämpa framåt med detta!

