
Kurser och föreläsningar
för psykisk hälsa



”Tillsammansveckan” 5–21 mars 2018

Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Mer info om programmet: www.sv.se/tillsammans och Facebook: Tillsammans för psykisk hälsa

Surahammar
Ons 7/3 kl. 18.00–19.45, Folkets hus, Köpmangatan 26
”Ätstörningar – att upptäcka, bemöta och förebygga” 
med Sofia Selenius

Fre 16/3 kl. 9.00–11.00, Folkets hus, Köpmangatan 26
”Livsglädje - hur du kan höja lyckonivån i din vardag” 
på finska med Satu Bermell

Fagersta
Ons 14/3 kl. 17.00–19.15, Brinellskolans aula, Fridavägen 5
”Mr Tourette: För Ovanlighetens Skull” med Pelle Sandstrak

Norberg
Mån 5/3 kl. 15.00–16.30, Folkets hus Bio, Järnvägsgatan 53
”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration” 
med Rahebe Rezai Nejad

Mån 12/3 kl. 17.30–19.00, Folkets hus Bio, Järnvägsgatan 53
”Att storma in i väggen som 20-åring – och hur jag tog mig 
därifrån” med Susanne Tell

Skinnskatteberg
Tors 15/3 kl. 18.00–20.00, Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16
”Ett bipolärt hjärta – om att våga prata öppet om psykisk 
ohälsa” med Rebecca Anserud

Köping
Ons 14/3 kl. 18.00–20.00, Barnhemsgatan 13, Samlingssal Älgen
”Bergsbestigning eller anpassning? – om hur man upplever 
världen med autism” med Anna Porsvald

Tors 15/3 kl. 18.00–20.15, Forumteatern, Västra Långgatan 2
”Mr Tourette: För Ovanlighetens Skull” med Pelle Sandstrak

Fre 16/3 kl. 13.00–15.00, Mötesplats Tunadal, Virgatan 7 
”Livsglädje – hur du kan höja lyckonivån i din vardag” 
på finska med Satu Bermell

Arboga 
Mån 12/3 kl. 17.30–19.30, Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Bemötande kring NPF – Livsviktigt för alla relationer” 
med Jessica Stigsdotter-Axberg

Kungsör
Ons 14/3 kl. 10.30–12.00, Centrumgården, Prästgatan 6
”Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande 
föräldrar” med Henrietta Lysén

Ons 14/3 kl. 16.00–17.30, Centrumgården, Prästgatan 6
”Mindre stress – mer glädje och välbefinnande” med Helena 
Gustafsson

Ons 14/3 kl. 18.30–20.00, Centrumgården, Prästgatan 6
”Imorgon ska Du bestiga Mount Everest – om en inre själslig 
resa, mellan himmel och helvete” med Teater Kaos1

Västerås 
Mån 12/3 kl. 16.00–18.00, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2
”Som anhörig krossar jag fördomar” med Gunnel Bonthron 

Mån 12/3 kl. 17.30–19.00, Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8
”Att bryta tjat, bråk och stress med positiv kommunikation – 
för föräldrar och vuxna i barn och ungas vardag” 
med Anna Mautner

Mån 12/3 kl. 18.00–19.30, Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8
”Bergsbestigning eller anpassning? – om hur man upplever 
världen med autism” med Anna Porsvald

Tis 13/3 kl. 17.30–19.30, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2
”Fysisk aktivitet för själ och kropp – rörelse för psykiskt 
välbefinnande!” med Jill Taube

Tis 13/3 kl. 18.00–19.45, Kyrkbacksgården Lykttändargränd 8
”Depression och panikångest” med Christian Dahlström

Ons 14/3 kl. 15.30–17.30, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2
”Kost och fysisk aktivitet – för att stärka den psykiska hälsan!” 
med Kerstin Carlsson

Ons 14/3 kl. 18.30–20.00, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2
”Att vara syskon i en familj med NPF diagnoser” 
med Caroliina och Cattis Kestikievari

Tors 15/3 kl. 18.00–19.30, Stadsbiblioteket, Biskopsgatan 2
”Man dör inte av stress, man slutar bara leva” med Selene Cortes 

Sala
Mån 12/3 kl. 18.00–19.30, Täljstenen, Vasagatan 17
”Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

Ons 14/3 kl. 18.30–20.00, Centrumbiografen, Stora torget 9A
”Våga prata om det svåra – det kan rädda liv” 
med Mattias Sunneborn

Tors 15/3 kl. 17.30–20.00, Blå salen, Sala bibliotek, Norra Esplanaden 5
”Öppet hus om psykisk hälsa – kreativ afton”

Sön 18/3 kl. 14.00–16.00, Täljstenen, Vasagatan 17
”Lyssnar din tonåring? Att samtala om laddade ämnen” 
med Charlotte Skoglund

Ons 21/3 kl. 18.00–19.30, Täljstenen, Vasagatan 17
”Barn och stress” med Lars Westerström

Hallstahammar
Mån 12/3 kl. 18.00–19.30, Sagabiografen, Storgatan 12
”Alla kan inte ha storlek 38” med Inger M Johansson 

Tis 13/3 kl. 18.00–19.30, Sagabiografen, Storgatan 12
”Normer, machokultur och våld. Och hur vi kan förändra det.” 
med Peter Svensson

Ons 14/3 kl. 10.30–12.00, Jobbcentrum, Industrigatan 1
”Den egna berättelsen” med Imad Elabdala på arabiska 
och med Abdinassir Osman på somaliska 

Ons 14/3 kl. 18.00–19.30, Sagabiografen, Storgatan 12
”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration” 
med Rahebe Rezai Nejad

Tors 15/3 kl. 19.00–20.30, Hallstahammars bibliotek, Parkgatan 7
”En komisk berg- och dalbana om ett liv med spretande toner 
– om psykisk ohälsa och kreativitet” med Linn Bark

Fre 16/3 kl. 17.00–19.00, Kulturhusets café, Reflektionen, Parkgatan 7
”Livsglädje – hur du kan höja lyckonivån i din vardag” 
på finska med Satu Bermell Fri entré till samtliga föreläsningar! 

Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.



AKTUELLA KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Medveten andning
Medveten andning är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att få
en ökad livskvalitet. Att bli medveten om och arbeta med sin
egen andning kan ge effekter på massor av olika områden som
t.ex. bättre sömn, ökad energi och mindre stress och oro.
Vi kommer att titta närmare på vår egen andning genom
praktiska övningar, men också få ökad teoretisk kunskap om
andningens betydelse för vårt välbefinnande.
LEDARE Pia Ax Forslund.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-03-19 kl 18.15-20.30 • 5 ggr

Yoga and Meditation
(The course will be in English but you can ask questions in
Swedish)
This course aims at developing skills for dealing with stress.
We will do yoga poses conducive for emotional stability and
mindfulness meditation that aims at relaxation and developing
focus.
COURSE LEADER: Zarina Osmonalieva.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-04-11 kl 16.30-17.45 • 6 ggr

HSP - Högkänslighet
HSP, Highly Sensitive Person, och är ett personlighetsdrag
som innebär att man är extra mottaglig/känslig för både det
som sker inombords och i ens omgivning.
Kursen vänder sig till både dig som är högsensitiv och till dig
som är nyfiken på att veta mer. Vi går igenom vad HSP är och
hur det upplevs. Genom samtal, övningar och reflektioner lär
vi oss se, känna och uppskatta de styrkor som finns med att
vara högkänslig. Vi samlar även gemensamma verktyg  för
hantering av de delar av personlighetsdraget som ibland kan
kännas utmanande.
Kursen ges även i höst: Start 28 augusti.
LEDARE: Merja Jäderholm
Agueligatan 28, Sala

Start 2018-04-10 kl 18.30-20.45 • 10 ggr

Samtalskvällar om det enkla och goda livet
Ett livspussel med färre bitar – är det möjligt? Känns det som
att livet består av stress och måsten? Drömmer du ibland om
ett helt annat slags liv? Tillsammans funderar vi över och
samtalar om hur man kan rensa bort energitjuvar och måsten
ur sitt liv och hur man kan ta steg på vägen mot sina drömmar.
Kursledare: Charlott Ristikartano och Toni Haid.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-03-15 kl 18.00-20.30 • 2018-04-19 kl 18.00-20.30

Stress and Emotional Awareness
(The course will be in English but you can ask questions in
Swedish)
What you will learn: How stress is related to emotions. How to
make your emotions work for you. How to make your
responses more constructive. Meditation techniques which
enable to create freedom between stimulus and response,
improve the ability to recognize emotions and react in a
constructive way. We will study the theory, do group
discussions, and learn meditation techniques.
COURSE LEADER: Zarina Osmonalieva.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-04-11 kl 18.15-20.15 • 8 tillfällen

En kurs kring ”Samtalskort när livet utmanar"
En eftermiddagskurs kring samtalskorten om existentiell hälsa
-  ”Samtalskort när livet utmanar - Livsmod, livsglädje,
livsmening”. Deltagarna får lära sig om existentiell hälsa,
prova på att använda korten och få tips på övningar.
LEDARE: Lena Bergquist.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-04-25 kl 13.00-17.00 • 1 ggr

En grön dag för återhämtning och inspiration
Naturen ger oss en möjlighet att koppla av och känna ett inre
lugn, den upp-levelsen skapar goda förutsättningar för
personlig utveckling. Vi använder samtalskorten "Frön till
livsmod och livsglädje – samtalskort om existentiell hälsa".
Samtalen handlar om vad vi längtar efter och vad vi hoppas på.
Vi tar oss tid att undersöka var vi är i livet just nu och åt vilket
håll vi vill gå. (OBS kläder för att vara i naturen).
LEDARE: Lena Bergquist.
Västerås

Start 2018-06-01 kl 13.00-17.00 • 1 ggr

Samtalsgrupp för män
Föreningen MÄN och Studieförbundet Vuxenskolan
välkomnar till en samtalsgrupp med fokus på hur vi män kan
föra samtal med varandra, lära av varandra och tydliggöra
vilka sorts människor vi vill vara. Material: MÄN:s
samtalsmaterial.
SAMTALSLEDARE: Tapio Kanerva
Ytterligare samtalsgrupper arrangeras om intresse finns, även
på andra orter i Västmanland.
"Hörnet", Viksäng, Västerås

Start 2018-03-26 kl 18.00-20.15 • 5 ggr
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Senioryoga
Du behöver inte vara smidig och vig för att utöva yoga. Det är
tvärtom - yoga hjälper dig att bli flexibel och pigg. Med yoga
får du avspänning från vardaglig stress, du når balans och
välbefinnande. Du kommer att utöva yoga utifrån dina egna
behov och förutsättningar.
LEDARE: Zarina Osmonalieva.
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-04-16 kl 10.00-11.00 • 6 ggr

LunchYoga
Yoga på lunchen - få nystart för resten av dagen!Du behöver
inte vara smidig och vig för att utöva yoga. Det är tvärtom -
yoga hjälper dig att bli flexibel och pigg. Med yoga får du
avspänning från vardaglig stress, du når balans och
välbefinnande. Du kommer att utöva yoga utifrån dina egna
behov och förutsättningar.
LEDARE: Zarina Osmonalieva
Östra Kyrkogatan 3, Västerås (SV)

Start 2018-04-16 kl 11.30-12.30 • 6 ggr

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera
Om du är förälder till ett barn med skolfrånvaro – vad kan du
göra?Vad orsakar elevers frånvaro? Forskning inom området
skolnärvaro. Hur kan skolan arbeta förebyggande med
skolfrånvaro? Vilka åtgärder kan och bör man sätta in när
frånvaron är ett faktum? Hur kan man arbeta preventivt och
inkluderande?
FÖRELÄSARE: Peter Friberg.
Stadsbiblioteket, Västerås

Start 2018-05-15 kl 17.00-19.00 • 1 ggr

HSP-café
HSP är en förkortning för Highly Sensitive Person =
Högsensitiv person. 15-20% av alla människor har
högsensitivitet som en del av sin personlighetstyp. Vi utbyter
erfarenheter över en kopp kaffe kring hur det är att vara
högsensitiv. På vilket sätt är det en tillgång och resurs att vara
högsensitiv? Hur finner vi balans, harmoni och inre kraft?
LEDARE: Merja Jäderholm.
Agueligatan 28, Sala

Start 2018-03-26 kl 19.00 - 20.30 • 1 ggr

Föreläsningar om HSP
HSP, dvs högsensitivitet innebär att man ofta har ett rikt inre
liv, närhet till sina känslor, man bearbetar intryck djupare och
har stor empati för andra. Du får i denna föreläsning veta vad
HSP är, dess styrkor och utmaningar. Du får även tips för att
hantera livet, tips som alla kan ha nytta av vare sig man är
högsensitiv eller ej.
LEDARE: Merja Jäderholm.
"Hörnet" Viksängs centrum  2018-03-13 kl 18.00-19.30  •

Möteslokalen Karlfeldtsplatsen 2018-03-27 kl 18.30-20.00

(Både föreläsningarna ges i Västerås)

Skapande rörelse för hälsa och välbefinnande
Hur kan rörelse och eget skapande bidra till ett ökat
välbefinnande? Med danspedagog Heidi Mettiäinen får vi
prova övningar i kroppsmedvetenhet, kreativt skapande och
rörelse. Alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar.
 Varmt välkommen i mjuka kläder och med din nyfikenhet och
rörelselust!
LEDARE: Heidi Mettiäinen
Aktivitetslokalen, Karlfeldtsplatsen Västerås

Start 2018-04-17 kl 18.30-20.00 • 1 gång

Mindfulness
Är du nyfiken på mindfulness? Under denna kurs går vi
igenom grunderna i mindfulness - medveten närvaro. Med
utgångspunkt i boken ”Mindfulness i vardagen” övar vi oss i
mindfulness både i teorin och genom olika meditationer och
vardagsövningar.  Kursen bygger på att deltagarna mellan
träffarna läser delar i boken samt övar mindfulness på egen
hand (CD-skiva med guidade meditationer osv ingår i
materialet).
LEDARE: Petra Rosenholm.
SV-Huset, Arboga

Start 2018-04-09 kl 17.15-18.45 • 6 ggr

FLER KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Fler kurser och föreläsningar tillkommer
Ovanstående kurser är sådana som inte startar än och som du
kan anmäla dig till. Nya kurser, och föreläsningar, tillkommer
löpande under året - du hittar dem efterhand som de blir klara
på vår hemsida www.sv.se/vastmanland - se "Kurser och
föreläsningar".

PROJEKT FÖR SENIORER

Tillsammans för psykisk hälsa, Seniorer
Med projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa, Seniorer”
hoppas vi - genom samverkan mellan folkbildning, ideella
organisationer, kommun och Region – kunna förebygga
psykisk ohälsa genom att nå seniorer med självupplevd
existentiell och psykisk ohälsa. Projektet kommer att erbjuda
samtalsgrupper på centrala platser (t. ex. vårdcentraler), där
de som leder grupperna själva är seniorer med erfarenhet från
vårdsektorn.
Läs mer om projektet på www.sv.se/vastmanland
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Vill du lära mer inom områden psykisk hälsa?

Här presenterar vi några exempel på våra kurser (och andra verksamheter) som kan vara särskilt
intressanta för dig som varit på någon av föreläsningarna under Tillsammansveckan. 
 
Många av kurserna är redan igång, men de som du fortfarande kan anmäla dig till och som inte startat
än kan du läsa om på sid 3-4 i denna folder.
 
Vill du veta mer om våra kurser/föreläsningar/samarbeten - kontakta oss på Studieförbundet
Vuxenskolan Västmanland 021-12 80 85. 
 
 
 
Som anhörig krossar jag fördomar, Gunnel Bonthron:
"När jag inte längre är med" (studiecirkel i samarbete med Anhörigcentrum Västerås) • Seniorprojektet • Samtalsgrupper för
anhöriga.

Att bryta tjat, bråk och stress med positiv kommunikation – för föräldrar och vuxna i barn och ungas
vardag, Anna Mautner:
Samtalsgrupper för föräldrar • Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.
 
Bergsbestigning eller anpassning? – Om hur man upplever världen med autism, Anna Porsvald:
Samarbete med föreningen Attention - föreläsningar/samtalsgrupper/etikcaféer.
 
Fysisk aktivitet för själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande! Jill Taube:
Yoga • Frigörande dans. • Linedance. • Medveten andning • Tai chi • Seniorprojektet.

Depression och panikångest, Christian Dahlström:
Existentiell hälsa & compassion • Mindfulness • Yoga • Medveten andning • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga
• Samarbete med föreningarna Balans och Ångestsyndromsällskapet - föreläsningar/samtalsgrupper • Seniorprojektet.

Kost och fysisk aktivitet – för att stärka den psykiska hälsan,  Kerstin Carlsson:
Kost och friskvård • Yoga • Friigörande dans • Linedance • Seniorprojektet.
 
Att vara syskon i en familj med NPF diagnoser, Caroliina och Cattis Kestikievari:
Samarbete med föreningen Attention - föreläsningar/ samtalsgrupper.

Man dör inte av stress, man slutar bara att leva, Selene Cortes:
Existentiell hälsa & compassion • Mindfulness • Yoga • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • Medveten
andning.
 
HSP - Att balansera livet som högsensitiv, med Merja Jäderholm:
HSP • Yoga • Mindfulness • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • Seniorprojektet.
 
Våga prata om det svåra – det kan rädda liv, Mattias Sunneborn:
Samtalsgrupp för män • Existentiell hälsa & compassion • Yoga • Mindfulness. Samarbete med föreningen SPES - samtalsgrupper •
Seniorprojektet.
 
Lyssnar din tonåring? Att samtala om laddade ämnen, Charlotte Skoglund
Samtalsgrupp för föräldrar• Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga. 
 
VÄND



Barn och stress, med Lars Westerström:
Samtalsgrupper för föräldrar • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • HSP •
Existentiell hälsa & compassion
 
Alla kan inte ha storlek 38, med Inger M Johansson:
Samarbete med Balans och Attention - föreläsningar/samtalsgrupper • Seniorprojektet.
 
Normer, machokultur och våld. Och hur vi kan förändra det, med Peter Svensson:
Samtalsgrupper för män • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga

Den egna berättelsen, om psykisk ohälsa och migration (olika föreläsare):
Föreläsningar i samarbete med Hjärnkoll.
 
En komisk berg- och dalbana om ett liv med spretande toner – om psykisk ohälsa
och kreativitet, med Linn Bark:
Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • HSP • Existentiell hälsa & compassion • Yoga •
Mindfulness • Kravlösa kören.
 
Uppdrag FRISK – om att förebygga, upptäcka och bemöta kring ätstörningar, med
Sofia Selenius:
Samarbete med Frisk & fri. • Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • Yoga •
Mindfulness.
 
Mr Tourette - För Ovanlighetens skull” med Pelle Sandstrak:
Samarbete med Balans och Attention - föreläsningar/samtalsgrupper • Hitta din inre balans och styrka/
samtalsgrupp för unga • HSP • Yoga • Samtalsgrupp för män.
 
Att storma in i väggen som 20-åring – och hur jag tog mig därifrån, Susanne Tell:
Samarbete SPES, Balans, Attention - föreläsningar/samtalsgrupper • Hitta din inre balans och styrka/
samtalsgrupp för unga • HSP • Yoga • Mindfulness •  Existentiell hälsa & compassion.
 
Ett bipolärt hjärta – om att våga prata öppet om psykisk ohälsa, med Rebecca
Anserud:
Samarbete Balans - föreläsningar/samtalsgrupper • Hitta din inre balans och styrka /samtalsgrupp för
unga.
 
Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande föräldrar, med Henrietta
Lysén:
Samstalsgrupper för anhöriga • Jag vill skriva.
 
Mindre stress – mer glädje och välbefinnande, Helena Gustafsson:
Hitta din inre balans och styrka/samtalsgrupp för unga • HSP • Yoga • Mindfulness • Existentiell hälsa &
compassion. • Frigörande dans • Seniorprojektet.



Projektet Tillsammans för psykisk hälsa - ett samverkansprojekt för ökad kunskap
om psykisk (o)hälsa

 
Projektidé: Att genom olika verksamheter bidra till en plattform för ett öppnare klimat kring psykisk
hälsa och ohälsa. Projektet ska sprida kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa.
 
Syfte: Att förbättra tillvaron för människor som lever med psykisk ohälsa samt förändra attityder och
bemötande kring människor med psykisk ohälsa. Syftet är även att bidra till ett förhållningssätt som
inger hopp och tillförsikt i vårdsituationen samt bättre kunskap och förståelse för patientens hela
sammanhang.
 
Projektets mål: Att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk ohälsa
bland målgruppen; personer med psykisk funktionsnedsättning, samt anhöriga till dessa, allmänheten,
vårdpersonal och näringsliv och att öka kunskapen och beredskapen bland unga vid psykisk ohälsa.
Slutresultatet blir en ”Västmanlandsmodell” för samverkan kring psykisk hälsa.
 
Målgrupper: 1) Unga och vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, samt anhöriga till dessa.
2) Allmänheten med fokus på unga samt professionell vårdpersonal inom verksamheter som bedrivs i
kommun- eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa, politiker, arbetsgivare, LSS, skolor,
vårdutbildningar, socialtjänst, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa.
 
Finansiering/projekttid: Projektet finansieras med medel från Allmänna Arsvsfonden och pågår
2017–2019.
 
Förankring: Projektet har initierats av och är förankrat hos NSPH Västmanland, ett nätverk av
brukar/patient- och anhörigföreningar. 
 
Samverkansparter: Kommunerna i Västmanland, Region Västmanland, NSPH-V,
Samordningsförbunden i Västmanland, Svenska Kyrkan, Västerås Stadsmission och Studieförbundet
Vuxenskolan Västmanland.
 
Genomförande: Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.
 
KONTAKTPERSONER:
Pauline Salzer        pauline.salzer@sv.se • tel 010-410 12 06
Susanne Widsell    susanne.widsell@sv.se • 010-410 12 22
Lena Bergquist      lena.bergquist@sv.se • 010-410 12 08
Linnea Landstedt   linnea.landstedt@sv.se • 010 410 12 11
Ulrika Sonander    ulrika.sonander@sv.se 
 
HEMSIDA: www.sv.se/tillsammans   •  FACEBOOK: Tillsammans för psykisk hälsa
 
 



Östra Kyrkogatan 3, 722 15 Västerås
E-post: vastmanland@sv.se

Tel vx 021-12 80 85
Hemsida: www.sv.se/vastmanland


