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NSPH Blekinge 
 

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. 

 

Brukarorganisationen NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Blekinge, är en 

paraplyorganisation som vill samla Blekinges intresseföreningar och organisationer under idén; 

att vi är starkare tillsammans. Med kunskaper och erfarenheter från våra medlemsföreningar 

kan vi utbilda allmänheten och arbetslivet om psykisk hälsa, och minska det utanförskap och 

stigmatisering som många lever under idag. 

 

NSPH Blekinge har gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Blekinge och 

länets kommuner. Tillsammans anordnar vi samtalsgrupper, studiecirklar och 

kunskapsspridande events. 

 

I övriga Sverige inriktar sig NSPH’s organisationer i stort enbart mot de föreningar vars 

medlemmar har intresse, är anhöriga eller själva lever med en diagnos eller med psykisk ohälsa. 

I Blekinge vill vi se utanför ramen, vi vet att psykisk ohälsa kan uppstå vart som helst, hos vem 

som helst, under vilket skede som helst i livet. Därför välkomnar vi alla föreningar, oavsett om 

intresse finns inom området psykisk hälsa, sport, levnadssätt m.m. 

 

Vem som helst kan må dåligt, det är tillsammans som alla kan hjälpas åt till att minska lidande 

och öka samhörigheten. 

Våra medlemsföreningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill ni bli en del av oss så tveka inte att kontakta oss på 

info@nsphblekinge.se så berättar vi mer.  

mailto:info@nsphblekinge.se
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Föreläsningar och kunskapsspridning 
 

 

 

 

VÅGA PRATA OM PSYKISK HÄLSA 

 

(H)järnkoll är en rikstäckande förening som i Blekinge ingår i NSPH.  

 

(H)järnkolls mål är att minska stigma och utsatthet genom att sprida kunskap med den egna 

berättelsen som främsta verktyg.  

(H)järnkoll utbildar Hjärnkollambassadörer, som med den egna erfarenheten av psykisk ohälsa 

är positiva förebilder, som förmedlar hopp och styrka genom sina berättelser. De föreläser om 

sin egen erfarenhet – på skolor, arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De 

syns och hörs också i media, för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har 

bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och 

ekonomiskt. 

 

                                                       (H)järnkollambassadörer 
(H)JÄRNKOLLAMBASSADÖRER berättar om hur det är att leva med 

psykisk ohälsa/sjukdom eller hur det är att leva nära någon med 

diagnos. Ge chefer, personal, beslutsfattare och allmänheten i 

samhället ett verkligt exempel på hur det är att leva med psykisk 

ohälsa eller diagnos, eller hur det är att vara en anhörig. 

 
Hjärnkollambassadörer kan bidra med kunskap om olika psykiska 

diagnoser, ur ett personligt och unikt perspektiv. De har erfarenheter från bl.a. depression, 
självskada, bipolär sjukdom, eller NPF-diagnos som ADHD, ADD, mm. Hjärnkollambassadörerna 
kan ge inblick och råd i hur du som närstående, chef, kollega och vårdpersonal kan möta och 
stötta en person som lever med psykisk ohälsa. 
 
En Hjärnkollambassadör är en person som representerar sin egen berättelse och som har 
personlig erfarenhet av psykisk sjukdom och /eller en diagnos. Antingen som anhörig, 
närstående eller egenerfarenhet. 
 
Det går bra att beställa en föreläsning från en ambassadör med en särskild erfarenhet. 
Föreläsningarna kan fungera som ett bra komplement vid exempelvis utvecklingsdagar och 
utbildningar. 
 
Genom att lyssna på ett verkligt exempel på hur det är att leva med psykisk ohälsa/sjukdom 
eller hur det är att vara närstående, kan ge beslutsfattare, chefer, personal och allmänheten 
bättre kunskaper om psykisk (o)hälsa, minska fördomar och stigma.  
 
Ambassadörer från (H)järnkoll berättar sin historia. Åhörarna (beslutsfattare, chefer, personal 
och allmänheten) kan ställa frågor och få råd av personer med egen erfarenhet. 
 
Föreläsning samt ev frågestund tar ca 1 timme.  
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Brukarsamordnare   
 
Brukarsamordnarens roll, 
tillsammans med NSPH och 
verksamheterna, är att tillhandahålla 
metoder och verktyg som ökar länets 
brukarinflytande.  
 

 

Brukarsamordnarens roll är att: 

- informera ledning och verksamhet om olika grupper av brukare och hur man når dem.   

  Samordnaren tillvaratar på den erfarenhetsbaserade kunskapen som brukare och närstående   

  har på ett systematiskt sätt.  

- öka brukarinflytande på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.  

- skapa samarbetsmöjligheter, sprida kunskap och skapa arenor för möten mellan brukare,  

  verksamheter.  

- stärka samverkan mellan brukarrörelsen och verksamheterna i regionen som arbetar med  

  respektive målgrupp. 

- vara en länk mellan verksamheterna, brukarna och anhöriga och se till att det finns  

   mötesarenor för olika event så som studiecirklar, dialogmöten, psykiatriveckan, föreläsningar, 

brukarrevisioner mm. 

 

Regional Brukarsamordnare 
 

Sammanfattning av satsning 
 

Det övergripande målet med satsningen är att skapa långsiktiga och hållbara former för att 

tillvarata på den erfarenhet, kunskap och det engagemang som finns hos patienter och anhöriga, 

för att öka kvalitén inom vården och omsorgen. Vidare är målet att stimulera till ett aktivt arbete 

kring attitydförändring och fördomar runt psykisk ohälsa i olika forum. I uppdraget ingår att 

samordna arbetet kring den länsövergripande Psykiatriveckan samt att sammanställa och 

redovisa resultatet av den satsningen. Uppdraget innefattar även att vara ansvarig för att ta fram 

en handlingsplan för brukarinflytande med fokus på Nära Vård samt att denna följs upp och 

utvärderas. 

 

Kommunal Brukarsamordnare 
 

Sammanfattning av satsning 

 

Målet med satsningen är att skapa långsiktiga och hållbara former för att ta tillvara på den 

erfarenhet, kunskap och det engagemang som finns hos patienter/brukare för att öka kvalitén i 

vården och omsorgen. Vidare är målet att stimulera till ett aktivt arbete kring attitydförändring 

och fördomar runt psykisk ohälsa i olika forum. Deltar aktivt i redan pågående projekt utifrån 

styrgrupp och arbetsgrupp samt även i utförande av vissa projekt. Har en central roll vid 

utformning av nya gemensamma kommunala och regionala satsningar genom att stödja 

Påverka 

Mående 

Aktivitet 

Engagemang 

Resan från ohälsa till föreningsaktiv   
 

Egen utveckling 
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processen med att brukar-/patient- och barnrättsperspektivet främjas. Arbetar kontinuerligt 

med olika samverkans forum ex ANDTS-nätverk, Pride-samverkan, Blekinge fritt från våld, 

Brobryggare. 

 
Arvode brukarmedverkan 

Sammanfattning av satsning 

Att tillvarata på den erfarenhet, kunskap och det engagemang som finns hos brukare av 

välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjukvården är viktigt för att höja kvaliteten i 

vården. Patientens rätt till inflytande handlar inte bara om mötet mellan patient och 

vårdpersonal eller att få göra sin röst hörd och erbjudas en skräddarsydd behandling, utan är 

mer komplext än så. Tillräckliga resurser, en organisation som är uppbyggd utifrån principer om 

patientmedverkan är förutsättningar för att brukare och patienter ska erbjudas en vård som 

utgår ifrån olika patientgruppers behov och anpassas efter den enskildes behov. Helhetssyn och 

kontinuitet är också viktigt för en personcentrerad vård. 

 

NSPH behöver ersättning för arvoden för brukarmedverkan i region och kommuner. 
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Brukarinflytande och utvecklingsarbete 

Arbetsgrupper 
 
BRUKARPERSPEKTIVET är en viktig del i en 
evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor 
vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om 
insatsers effekter, den professionelles expertis och 
brukarens erfarenheter och förväntningar.  
 
Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom 
vård och omsorg. Maktrelationerna mellan 

professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen 
ska lösa individens problem och att den enskilde är ”mottagare av insatser”, håller på att 
ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet 
som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas.  
Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inte bara vuxna, utan 
även barn och ungdomar. 
 
Socialstyrelsen beskriver följande förutsättningar för brukarinflytande: En hållbar struktur, 
kunskap om olika grupper av ”brukare”, bemötande och helhetssyn, göra maktrelationer synliga, 
attityd av förändringar, förankring och samverkan samt tillgänglighet. 
 
En arbetsgrupp finns i två former; interna- och externa grupper. Brukaren representerar sig 
själv och sina erfarenheter från den vård hen får just nu. 
 
INTERN ARBETSGRUPP utförs i små grupper på den avdelning patienten/brukaren bor eller får 
sin vård. Deltagarna är därför på samma avdelning under samma period. 
 
EXTERN ARBETSGRUPP tar upp ett särskilt ämne för diskussion. Det involverar flera 
patienter/brukare från olika verksamheter. 
 
Syftet med arbetsgrupper är att: uppmärksamma patientens/brukarens perspektiv på hens vård 
och på så sätt hitta brister i vård och omsorg som går personal och experter förbi.  
Skapa ett forum där patienten/brukaren tryggt kan tala om hur hen upplever den vård hen får. 
Vad som är bra och vad som kan bli bättre.  
Skapa en mötesplats där brukare och profession kan samarbeta för att patientens/brukarens 
väg mot bättre hälsa ska bli kortare och ihållande. 
 
Målet är att underlätta vårdens förbättringsarbete genom patientens/brukarens unika inifrån-
perspektiv. Skapa mer inflytande i den egna vården för patient/brukare och på så sätt förbättra 
hälsa och livssituation. 
 
Varje möte tar upp ett särskilt ämne för diskussion, så som förbättringsarbete, 
utvecklingsarbete, särskilda insatser och önskemål. En vald ordförande från 
brukarorganisationerna leder diskussionen. 
 
En väl sammansatt arbetsgrupp består av; enhetschefen från berörd verksamhet. 
Patienter/brukare som är berörda av arbetet, bor eller får vård på verksamheten. 
Patienten/brukaren företräder sig själv och sina erfarenheter. 
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Brukarråd 
 
BRUKARPERSPEKTIVET är en viktig del i en evidensbaserad 
praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman – den bästa 
vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den 
professionelles expertis och brukarens erfarenheter och 
förväntningar.  
 
Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård 
och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de 
som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att 
professionen ska lösa individens problem och att den enskilde 
är ”mottagare av insatser” håller på att ersättas av insikten att 

både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att 
verksamheter ska kunna utvecklas.  
Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inte bara vuxna, utan 
även barn och ungdomar. 
 
Socialstyrelsen beskriver följande förutsättningar för brukarinflytande: En hållbar struktur, 
kunskap om olika grupper av ”brukare”, bemötande och helhetssyn, göra maktrelationer synliga, 
attityd av förändringar, förankring och samverkan samt tillgänglighet. 
 
Ett brukarråd driver inte enskilda ärenden för enstaka individer, det ska lyfta frågor och arbeta 
aktivt för förbättringsarbete på verksamhetsnivå. 
 
Syftet är att uppmärksamma brukarens perspektiv och på så sätt hitta brister i vård och omsorg 
som går personal och experter förbi. Man arbetar lösningsfokuserat med sikt på vad som kan bli 
bättre inom vården och arbetar aktivt för att skapa en mötesplats där brukare och profession 
kan mötas och samarbeta.  
 
Brukarråd kan underlätta vårdens förbättringsarbete genom brukarens unika inifrån-
perspektiv. Detta skapar mer inflytande i den egna vården för brukare och på så sätt kan hälsa 
och livssituation förbättras. 
 
Varje möte tar upp ett särskilt ämne för diskussion, så som förbättringsarbete, utvecklingsarbete 
och eventuella nybyggnationer. Ordförande leder diskussionen. 
 
Ett brukarråd bör bestå av: Enhetschefen från berörd verksamhet. Representanter utsedda av 
rörelsen som genomgått representationsutbildningar som föreningarna tillhandahåller. 
Representanterna företräder sin organisations ståndpunkter och riktlinjer. 
 
  



 
  Verktygslådan 
 

7 
 
 

Brukarstyrda Brukarrevisioner 
 
BRUKARREVISIONER är en form av patientenkät som styrs av NSPH 
tillsammans med den enhet som beställt revisionen. Den genomförs i 
form av en intervju utförd av representanter från NSPH Blekinge. 
Antingen i patientens/brukarens hem eller på någon gemensamt 
bestämd plats. 
Patienten/brukaren berättar om hur vård och insatser de får 
fungerar. 

 
Personer med egen erfarenhet av vård och omsorg besitter stor kunskap och erfarenhet om 
verksamheten; de har ett unikt inifrån-perspektiv.  
Denna kunskapsresurs är värdefull och kan vara ett komplement till verksamheternas egna 
utvärderingar inom förbättringsarbetet. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden 
kan fångas upp samtidigt som personalen stärks av den positiva feedback som lyfts fram. 
 
Syftet med en brukarstyrd brukarrevision är att förbättra kvalitén i den vård och omsorg som är 
föremål för revision och här spelar brukarna en nyckelroll. 
Brukarstyrda brukarrevisioner har syfte att ge beställaren god inblick i patientens/brukarens 
uppfattning om den vård eller insats hen får.  
 
Med revisionerna kan beställaren utvärdera vård och insatser, höja kvalitén på vård och 
insatser. Tillsammans med utvärderingar från experter och personal underlättas 
förbättringsarbetet och gör vård och insatser bättre för patienter/brukare och personal. 
 
Patienten/brukaren förblir anonym genom hela processen. Personal från vård eller insats får 
inte deltaga, då det kan påverka patientens/brukarens svar.  
Intervjuerna genomförs med särskilda frågor; skrivna utifrån begäran från beställaren. 
Intervjuerna revideras och sammanställs till en revision som sedan levereras till beställaren. 
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Dialogforum  

 

DIALOGFORUM vill med större patient- och 

brukarinflytande, skapa bättre vård som möter 

patientens/brukarens behov för ett snabbare och bättre 

tillfrisknande. Personal och beslutsfattare får insikt och 

en utvecklande feedback från dem som använder 

vården. 

 
En representant från NSPH och enhetschefen på en 
avdelning, håller tillsammans återkommande möten med 
patienterna. 

Under mötet lyssnar de in patienternas synpunkter och reflektioner på hur dessa tycker att 
verksamheten fungerar. Detta tas sedan upp på APT-mötena och på så sätt kan alla påverka och 
utveckla enheten. 
 
Forumen består alltid av; En anställd från NSPH Blekinge, som är samtalsledare och språkrör 
mellan personal och patienter. 
Enhetschef från enheten/avdelningen; För protokoll som sedan ska tas med till APT. Protokollen 
sparas och sänds till NSPH Blekinge för utvärdering. 
Antalet deltagande (patienter/brukare) kan variera mellan enheter; rekommenderat är ett 
deltagarantal på 3-8 personer. Detta för att skapa ett forum som uppmuntrar till diskussion 
samtidigt som det är en trygg miljö där deltagarna känner att de kan och vågar komma till tals. 
 
Alla patienter/brukare som är intresserade av att delta är välkomna. 
Det är viktigt att alla frågor/synpunkter som kommer upp på dialogmötena tas upp på APT. En 
punkt i mötesagendan särskilt avsedd för protokollet från dialogforum rekommenderas. Viktigt 
är att ha fasta värderingar och inte avfärda några frågor och synpunkter från 
patienterna/brukarna. 
 
Dialogforum kan med fördel genomföras en gång i månaden till en gång per vecka. Viktigt är att 

antalet möten, möter patienternas/brukarnas och personalens behov och välmående. 
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Studiecirklar 
 

STUDIECIRKLAR är ett kraftfullt verktyg som hjälper 

deltagarna till självhjälp. 

Varje studiecirkel uppmuntrar till diskussion och 

självreflektion som stärker deltagaren och ger hen större 

makt över sin vardag. 

 

NSPH Blekinge har samlat flera studiecirklar från våra 

medlemsföreningar; speciellt riktade till sina målgrupper. 

Vid intresse av en särskild cirkel hjälper NSPH till med att 

skapa kontakt med ansvariga för varje studiecirkel. 

 

Din egen makt 

 
 
DIN EGEN MAKT vänder sig till den enskilda individen. 
Cirkeln handlar om att ta fram de drömmar och idéer som 
deltagarna har och använda dem för att förbättra sina liv. Cirkeln 
innehåller ämnen som uppmuntrar till eftertanke. Deltagaren 
bestämmer själv vad hen vill arbeta med för att nå sina drömmar 
och mål. 
 

Målet med studiecirkeln är att höja självkänslan och känslan av makt samt delaktighet hos 
deltagarna. Ämnen som diskuteras styrs av gruppens intressen, personliga behov samt målbild i 
strävan mot en större egenmakt. 
 
Studiecirklar är tillfällen att diskutera sina erfarenheter och att få del av nya erfarenheter. 
Diskussionsämnen ändras därför efter vad gruppen finner intressant. 
Varje cirkel blir unik för att den formas efter deltagargruppen.  
 
Studiematerialet är boken; Din egen makt, som riktar sig till den enskilde personen med målet 
att öka dennes självkänsla och att öka känslan av makt denne har över sitt eget liv. Varje kapitel 
innehåller övningar och diskussionsämnen. 
 
Din egen makt ingår i NSPH Blekinges trestegsutbildning för att bli brukarrepresentant. 
 
10 x 2,5timmar  
4 - 10 deltagare 
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 Din egen berättelse 

 
DIN EGEN BERÄTTELSE vänder sig till personer som har egen 
eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på 
samhället, på sig själv och på andra som varit med om liknande 
saker. 
 
Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt 
sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka 
vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – 
och mig själv?  
 

Under studiecirkeln använder deltagarna sin egen unika historia som sitt viktigaste verktyg. Så 
här var det förut, så här är det nu, dit vill jag. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi 
skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället. 
 
Syftet med cirkeln är att deltagarna tillsammans ska finna styrka genom sina många 
erfarenheter. Våga tala med och inför andra om sitt liv med psykisk ohälsa eller som anhörig. 
Deltagarna lär sig hantera och motverka fördomar, diskriminering och stigmatisering.  
 
Boken Din egen berättelse är ett material för reflektion om din egen och andras erfarenheter av 
psykisk (o)hälsa. Din egen berättelse ingår i NSPH Blekinges trestegsutbildning för att bli 
brukarrepresentant.  
 
10 x 2,5 timmar  
8 - 10 deltagare 
 

Vi vill och kan förbättra 
 
VI VILL OCH KAN FÖRBÄTTRA vänder sig till brukare, anhöriga och 
personal. Det är en studiecirkel där deltagarna gemensamt arbetar 
för att förbättra en vård- eller stödverksamhet för personer med 
psykisk ohälsa. 
 
Syftet är att med de metoder och verktyg som finns i 
studiematerialet starta en dialog mellan brukare, anhöriga och 
personal där man ringar in utvecklingsområden. Cirkeln förser 
deltagarna med metoder och verktyg som ökar brukarinflytande 
och samarbete mellan personal, brukare och anhöriga. Tillsammans 

praktiserar och utvecklar deltagarna brukarinflytandet och påbörjar ett förbättringsarbete. 
 
Materialet består av boken; Vi vill och kan förbättra - Studiematerial i förbättringsarbete inom 
psykiatriska vård- och stödverksamheter samt åtta korta informationsfilmer. 
 
10 x 2,5 timmar 
7 - 10 deltagare 
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Vi pratar om livet  

 
VI PRATAR OM LIVET Är ett samtalsgruppmaterial som riktar sig 

både till äldre personer med psykisk ohälsa och de som mer 

allmänt är intresserade av fördjupande samtal. Med vårt material 

som grund ges deltagarna möjlighet att berätta om sina liv och 

lyssna på andras berättelser. 

 

Några teman för träffarna är: Att åldras, Oro och förtröstan, Att 

vara sin egen bästa vän, Existentiella frågor och Vägen framåt. 

 

Samtalen leds av seniorambassadörer som har gått utbildning som 

samtalsgruppledare för just detta material.  

 

8 x 2,0 timmar 

6 – 10 deltagare 

 

Återhämtningsguiden 
 

ÅTERHÄMTNINGSGUIDEN är skriven av personer med egenerfarenhet av psykisk ohälsa. Den 
berättar om andra personer som mått dåligt och vad som har hjälpt dem att må bättre.  
 
Återhämtningsguiden finns i tre versioner: Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, 
Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och 
Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård till denna version av guiden finns också 
en handledning till personal. 
 
Samtliga böckernas kapitel innehåller berättelser från personer med egenerfarenhet av psykisk 
ohälsa, övningar och tips på saker man kan göra för att må bättre. 
Författarna till böckerna vill ge den som mår dåligt verktyg och information som ökar kontrollen 
över hens eget tillfrisknande.  
 
Brukare/patient läser själv igenom boken i sin egen takt och utför övningar efter sitt eget tycke. 
Boken är personlig och visas endast för andra om ägaren själv vill det. 
 

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt 

. 
Den här versionen av Återhämtningsguiden är för dig som 
mår dåligt, men som är frisk nog att klara dig på egen hand. 
 
Den ger exempel på berättelser om andra personer som mått 
dåligt och vad de gjort för att må bättre.  
 
Boken innehåller övningar och verktyg som ger möjlighet till 
reflektion och vad du kan göra för att må bättre. Du hittar 
också vart du kan söka stöd i ditt tillfrisknande. 
Återhämtningsguiden finns även som App. Du kan ladda ned 
den gratis via Google play och APP store. 
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Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt 

 
 
Den här versionen av Återhämtningsguiden riktar sig till den 

som är anhörig. Materialet innehåller bland annat berättelser 

från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, 

förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den 

innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om 

vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen. 

 

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, 

exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, 

socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera. 

 

Återhämtningsguiden finns även som App. Du kan ladda ned den gratis via Google play och APP 

store. 

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård 

 
 
Den här versionen av Återhämtningsguiden ger 
information och stöd i din återhämtning, samt vägen 
vidare. Guiden bygger på berättelser från personer med 
egenerfarenhet av att må dåligt, anhöriga och närståendes 
berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och 
heldygnsvården. 
 
Tanken är att du ska få den här guiden första dagen då du 
skrivs in på en heldygnsavdelning. 
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Första Hjälpen till Psykisk Hälsa 

Ungdom, vuxna och äldre 
 

Om någon mår dåligt i din närhet, kan det vara svårt att veta 

hur du ska närma dig hen på ett bra sätt.  

Inom NSPH Blekinge finns utbildade personer som kan hjälpa och stödja den som mår dåligt och 

som befinner sig i ett akut läge. 

Genom att lyssna utan att värdera, ge bekräftelse, råd och stöd, kan vi hjälpa den som mår dåligt 

att få rätt professionell vård och även erbjuda självhjälpsstrategier. 

 

När något akut händer: håll noga uppsikt över personen som mår dåligt tills dess att någon av 

våra representanter kommer. Ett bra sätt är att bara sitta ned bredvid hen. Om du inte vet vad 

du ska säga, är det okej att vara tyst, din närhet kan vara stöd nog. 

Försök inte att uppmuntra hen genom att säga att; allt kommer ordna sig, det finns de som har 

det värre. Sådana meningar kan vara mycket nedslående på någon som mår dåligt.  

Tala bara i lugn ton om att du kontaktat NSPH och att en person med liknande erfarenheter som 

den som mår dåligt är på väg för att hjälpa. 

Du kan också berätta att NSPH inte är kopplade till någon vårdenhet eller myndighet, det är en 

brukarorganisation med av personer med egna erfarenheter av att må dåligt, anhöriga och 

närstående. 

 

Modellen är utvecklad av Danuta Wasserman, med flera. Och översatt till svenska av Karolinska 

Institutet/MHFA Sverige. 

 

Första hjälpen till psykisk hälsa finns i tre olika versioner, Ungdom, Vuxna och Äldre.   
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Psykiatriveckan 

  Ökar medvetenheten och 
förståelsen för psykisk hälsa., 
genom föreläsningar och 
evenemang... 
 

Psykiatriveckan arrangeras årligen under vecka 41 och är ett samarbete mellan följande 

verksamheter: Region Blekinge, Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms 

kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge, 

Samverkan för psykisk hälsa i Blekinge, Hjärnkoll Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge 

 

Det primära syftet med veckan är att öka medvetenheten och förståelsen för psykisk hälsa och 

därmed bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.  

Våra fyra ledord som symboliserar psykiatriveckan är ”Våga fråga”, ”Våga prata”, ”Våga 

lyssna” och ”Våga agera”.  

 

Psykiatriveckan innefattar ett flertal föreläsningar och evenemang inom ramen för psykisk 

hälsa. Sedan starten 2011 har psykiatriveckan utvecklats ur flera olika aspekter, utifrån förslag 

från allmänhet och verksamheter och beslutsfattare i vår region.  

 

Vill du och din förening eller arbetsplats engagera er i Psykiatriveckan så är ni varmt 

välkomna att kontakta NSPH Blekinge. 

 

Anhörigkvällar 
 

Under dessa tillfällen finns det möjlighet att träffa andra anhöriga och nära till barn och 

vuxna, som lever med NPF-diagnos eller som mår psykiskt dåligt. En möjlighet att dela med 

sig och ta del av andras erfarenheter... eller helt enkelt njuta av en god fika... 
 

Anhörigkvällar genomförs av NSPH Blekinge i samverkan med Blekinges kommuner. På 

anhörigkvällar finns det möjlighet att fika och att träffa andra anhöriga och nära till barn och 

vuxna, som lever med NPF-diagnos eller som mår psykiskt dåligt. Där finns även representanter 

från kommun och från föreningslivet för att både lyssna och svara på frågor.  

 

På anhörigkvällar kan man få reda på hur du kan sprida kunskap om psykiska 

funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.  

 

Anhörigkvällar hette tidigare Fikakvällar men har bytt namn. 
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Tillsammans blir vi starka 
NSPH Blekinge värdeord är att tillsammans blir vi starka och bjuder in både enskilda 
medlemmar och föreningar eller organisationer som vill samarbeta för att stärka kunskapen och 
utvecklingen inom psykisk ohälsa för att bygga en bättre psykisk hälsa. 

Enskild medlem 
Vill du bli en del av oss som enskild medlem och få inbjudan till våra arrangemang för 

medlemmar? 

Medlemsavgift 50 kr betalas in på bankgiro 556-7326 Uppge ditt för- och efternamn. 
Skicka även ett mail till info@nsphblekinge.se med namn, adress, mail- adress och 
telefonnummer. 

Föreningar och organisationer 
Om ni som förening eller organisation vill bli samarbetspartner tveka inte att kontakta 
oss på info@nsphblekinge.se så berättar vi mer. 
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Kontakt NSPH Blekinge 
Helgfria vardagar 
 
Regional Brukarsamordnare och Ordförande NSPH Blekinge 
Anita Sjödahl 
Tele: 073-447 13 50 
E-post: anita.sjodahl@regionblekinge.se/anita.sjodahl@nsphblekinge.se  
 
Vik. Kommunal Brukarsamordnare 
Jenny Liseblad 
Tele: 072-384 77 71 
E-post: Jenny.liseblad@nsphblekinge.se 
 
Vik. Samordnare Hjärnkoll/Studiecirklar 
Susanna Lustig 
Tele: 072-378 55 22 
E-post: susanna.lustig@nsphblekinge.se 
 
Brukarstyrda brukarrevisioner 
Miranda Kransniqi 
E-post: miranda.kransniqi@nsphblekinge.se 
 
Vid övriga frågor 
E-post: info@nsphblekinge.se 
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