
Det är okej.  

Ä ven om det kä nns hopplo st just nu, sä  kommer det bli brä igen. 

De flestä mä r mycket bä ttre redän nä r de vä gär prätä om väd som 

kä nns fel. 

Du vet ätt nä gon mä r psykiskt dä ligt om de upplever ett eller flerä äv 

nedänstä ende besvä r och här gjort det under en lä ngre tid; 

problem med so mnen, nedstä mdhet, irritätion, nervositet, oro, dä ligt 

minne, huvudvä rk, ont i mägen, ont i ryggen och yrsel.  

Kä nner du igen dig sjä lv eller nä gon du kä nner? Okej. Dä  ä r du redän ett kliv nä rmre ätt 

hjä lpä dig sjä lv och personer i din nä rhet ätt mä  bä ttre. 

Du är fantastisk! 

Tyvä rr kän ällä glo mmä hur fäntästiskä de ä r 

ibländ. NSPH och vä rä fo reningär här engä-

geräde medlemmär med egen erfärenhet äv 

ätt mä  dä ligt.  

Tillsämmäns här vi utvecklät mässor äv 

verktyg som redän hjä lpt mä ngä. Hä r intill ä r 

bärä lite äv väd vi go r. 

 

IBLAND SUGER LIVET. 

VÅGA FRÅGA, PRATA OCH LYSSNA! 



KONTAKTA OSS 

info@nsphblekinge.se 

www.blekinge.nsph.se 

 

FÖLJ OSS 

 

@nsphblekinge 

NSPH stä r fo r Nätionell Sämverkän fo r Psykisk Hä lsä. Vi ä r en 

päräplyorgänisätion och hos oss ä r flerä äv Blekinges brukär– 

och änho rigfo reningär sämläde.  

Vi tycker ätt ällä skä hä rä tten ätt bestä mmä o ver sinä 

liv och den vä rd som de fä r nä r de mä r dä ligt. Dä r-

fo r ärbetär vi nä rä vä rden, skolän och säm-

hä llet i vä rt gemensämmä mä l ätt minskä  

psykisk ohä lsä i Blekinge och underlä ttä fo r 

den som mä r dä ligt.   

DET HÄR ÄR VI! 

Vill du göra skillnad? Vill du fo rbä tträ vä rden och o kä kunskäpen om psykisk hä lsä i skolä 

och sämhä lle? Dä  tä nker du som oss!  

Tillsämmäns kän vi ärbetä fo r ätt minskä psykisk ohä lsä bländ bärn och ungä. Din unikä erfä-

renhet äv ätt värä du kän hjä lpä ändrä som mä r dä ligt ätt se hopp om sin egen fo r-

mä gä och sin främtid.  

Som en Brukärrepresentänt fo reträ der du ändrä ungdomär som mä r dä ligt. 

Du kän värä med i vä rä projekt, fo rbä tträ  kunskäpen om psykisk hä lsä pä  din 

skolä och stärtä studiecirklär. 

Vi hjä lper dig fo rstä s med ällt! 

VÅGA AGERA! 


