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FINSPÅNG, NORRKÖPING,  
SÖDERKÖPING OCH VALDEMARSVIK

OM PSYKISK 
HÄLSA
Under vecka 46 samarbetar vi i 
östra länsdelen i Östergötland  
kring psykisk hälsa

I år webbsänder viföreläsningarna



2

Vi ställer inte in - vi ställer om!
Det blir en annorlunda temavecka i år. På grund 
av den rådande pandemin har vi som arrangerar 
Om Psykisk Hälsa fått tänka om och vi kommer 
att sända föreläsningsdagarna den 9-11 november 
via våra webbplatser istället. 

Surfa in på kommunernas webbplatser för att hitta 
information om temadagarna och våra webbsändningar. Du 
kommer att kunna titta på webbsändningarna i efterhand, 
dock under en begränsad tid. 

Årets tema är samsjuklighet och anhörigperspektivet. Som 
vanligt är det många duktiga föreläsare som kommer. Vi 
fortsätter med att ha olika åldersindelning under dagarna. 
Under måndagen fokuserar föreläsningarna på unga vuxna 
och under tisdagen så vänder vi oss mer mot de mitt i livet. 
På onsdagen har vi riktat temadagarna mer mot målgruppen 
äldre. 

Som vanligt är det flera arrangörer som hjälps åt att arrangera 
Om Psykisk Hälsa. Dessa är Finspångs, Norrköpings, 
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region 
Östergötland och NSPH Östergötland - Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa.

Välkommen!
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Måndag den 9 november
Vi sänder direkt från Hörsalen kl. 10:50-16:20

10.50–11.00 
Inledning 
Arrangörerna hälsar välkommen och presenterar veckan.

11.00–12.00 

13.00–14.00 
Forskningsprojektet Me-We  
Me-We är ett europeiskt forskningsprojekt som pågår 
samtidigt i sex europeiska länder; Sverige, Italien, Slovenien, 
Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. I projektet ingår 
en intervention för unga som ger vård och hjälp till en förälder 

Helene Andersson

Jasmine Öhlin

skulle komma till att bli så illa att hon var fast besluten om att 
hon inte ville leva längre. Jasmine har haft en samsjuklighet 
mellan autism, BDD, utmattning och depression. Med sin 
berättelse hoppas hon kunna utmana bilden av den ”typiske 
autisten” och ge en inblick i hur rörigt det kan kännas inom-
bords när man kämpar med olika diagnoser.

Vem är den "typiske autisten"?  
Det tog 19 år innan Jasmine 
Öhlin fick sin autismdiagnos 
och hennes uppväxt kantades 
av missförstånd, mobbning 
och brist på hjälp. Trots stora 
problem var det ingen som såg 
henne, hon föll mellan stolarna 
tack vare goda betyg och ett 
enormt krävande mörkläggande 
av sin diagnos. På gymnasiet 
drabbades hon av utmattnings-
syndrom och en depression som 

eller annan närstående, så 
kallade unga omsorgsgivare. 
Syftet med Me-We-projektet 
är bland annat att stärka unga 
omsorgsgivares motståndskraft 
och att förbättra deras psykiska 
hälsa. Helene Andersson 
berättar om projektet och om 
Anhörig- och kunskapscenters 
medverkan i projektet samt vad 
de kan ge för stöd till barn och 
unga som är anhöriga.



4

14.10–15.10 
Bemötande med fokus på samsjuklighet   
Agneta Björck är legitimerad sjuksköterska och enhetschef  på 
Linköpings Stadsmission, men också utbildare och handledare. 

15.20–16.20 
Att lära sig att veta vad som är vad 
Samsjuklighet är känslan av att ens psykiska lidande aldrig tar 
slut utan hela tiden tar nya former. Tänk dig att bryta armen, 
benet och handleden inom loppet av några år. Visst kan det 
kännas som att man har väldigt otur då och hopplösheten 
smyger sig på. Så beskriver Siri Lindén sin samsjuklighet. Hon 

berättar om sina erfarenheter; 
från ätstörningar och depression 
till att diagnosticeras med bipolär 
sjukdom och flera tuffa år som 
väntade. Men också följt av 
framsteg och hopp. En lång 
resa av psykisk ohälsa i olika 
skepnader där det är svårt att 
veta vad som är vad och vilka 
av alla diagnoser som faktiskt 
stämmer.

Hon har 35 års erfarenhet av 
beroendevård, psykiatri och 
neuropsykiatri från vaggan till 
graven. Föreläsningen berör tidig 
upptäckt, vad som kan förebygga 
och hur man kan bemöta och 
behandla samsjuklighet med 
respekt för varje människa.

Forts. måndag den 9 november 

Agneta Björk

Siri Lindén 
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Tisdag den 10 november 
Vi sänder direkt från Hörsalen kl. 10:55-17:10

11.00–12.00 
Socialstyrelsens kartläggning   
Socialstyrelsen har kartlagt förekomsten av samsjuklighet i 
form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Stefan 
Bréne berättar om kartläggningen som fokuserades på 
personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. 

13.00–15.00 
Vad säger forskningen om samsjuklighet? 
Medan en ganska populär bild gör gällande att missbruk är 
ett isolerat problem som uppkommer på grund av ärftlighet, 

Stefan Bréne

visar svensk och internationell 
forskning på helt andra samband. 
Samsjukligheten är mycket 
omfattande då det gäller ett 
flertal psykiatriska diagnoser. I 
denna föreläsning relaterar Stefan 
Sundström till internationell 
forskning och ger ett förslag om 
hur behandling kan bedrivas 
utifrån detta, utgående från sin 
bok "Missbruk, trauma och 
samsjuklighet". Stefan Sandström

Personer med samsjuklighet 
är beroende av att få vård och 
stöd av flera olika verksam-
heter, och Socialstyrelsen har 
analyserat hur samverkan 
mellan och inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten 
fungerar och hur den påverkar 
förutsättningarna för god vård 
och omsorg. Socialstyrelsen har 
även lämnat förslag som syftar 
till att förbättra samverkan. 
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15.10–16.00 
Anhörigas erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård 
Mats Ewertzon har under åren genomfört flera undersökningar 
rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, deras 
livssituation, betydelsefullt stöd 
och erfarenheter av kontakt med 
psykiatrisk vård. Mats kommer 
vid sin föreläsning presentera 
erfarenheter från några av sina 
studier med särskilt fokus på 
bemötande och delaktighet i 
vården.  Mats är forskare vid 
Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga (Nka) och även knuten 
som forskare vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola.

16.10–17.10 
Att leva med flera diagnoser 
Maria Morris Nilsson vill med 
sin föreläsning, dela med sig 
av stunder ur sitt liv. De gamla 
historierna är viktiga, för att 
förstå vem man varit och 
vem man är. Maria lever med 
Bipolärsjukdom typ 1 samt 
ADHD. Det hon vill förmedla 
är viktiga strategier och verktyg, 
som hjälper henne att leva ett 
sundare liv. Hon vill berätta om 

18.00–19.00, Mellanrummet, Norrköpings stadsbibliotek 
De omöjliga - Från psykiatrireformen till dålig och dyr vård 
För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Ett av 
huvudsyftena var att ge de svårast sjuka en bättre tillvaro. I 
De omöjliga berättar Åsa Moberg och Anna Fredriksson, om 
de mest utsatta och vad som skett efter psykiatrireformen. 
Föreläsningen är en del av Norrköpings kommuns temadagar 
Om Psykisk Hälsa.  
Denna föreläsning webbsänds inte. Föranmälan krävs!

hur det kan kännas, att leva med flera diagnoser, sett ur hennes 
perspektiv. Och göra något fint av det som hänt och sker idag.

Forts. tisdag den 10 november 

Maria Morris Nilsson

Mats Ewertzon 

INSTÄLLT!
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Onsdag den 11 november
Vi sänder direkt från Hörsalen kl. 12:55-16:30

13.00–14.00 
Ett missbruk kantat av återfall  
Jan-Inge Nilsson kommer att berätta om sitt missbruk och

14.10–15.10 
Det är aldrig för sent att må bra!  

om sin återhämtningsresa från 
det. Ett missbruk kantat av 
återfall och där det gick så långt 
att Jan-Inge hamnade inom 
psykiatrin och där kunde han 
återhämta sig. Men när han blev 
utskriven och utan den hjälp han 
behövde blev han sjuk igen. Ef-
ter en lång tid så var där någon 
som hörsammade hans rop på 
hjälp och Jan-Inge fick hjälp.

I en tid då så mycket föränd-
rats genom ett virus ingen av 
oss kände till är den psykiska 
hälsan påverkad. För den 
som har varit "äldre" har det 
inneburit fysisk distansering 
och ökad ensamhet. Susanne 
Rolfner Suvanto föreläser om 
psykisk (o)hälsa, åldrande och 
ofrivillig ensamhet. Och när 
de existentiella frågorna blir 
viktigare än någonsin.

16.00–16.30 
Film med och om Anhörigas Riksförbund  
Förbundet presenterar sin verksamhet och berättar om 
förbundets viktigaste frågor samt om Anhöriglinjen.

Jan-Inge Nilsson

Susanne Rolfner Suvanto

15.20–15.50 
”Tänk, om jag inte orkar!?” 
Många äldre lever nära någon som 
behöver hjälp och stöd. Det är inte 
ovanligt att situationen påverkar 
den anhöriges psykiska mående. 
Då är det viktigt att få stöd. Britt 
Eriksson, anhörigkonsulent från 
Anhörig- och kunskapscenter, 
berättar utifrån samtal som 
handlar om dessa frågor. 

Britt Eriksson



NSPH
Nationell samverkan för Psykisk Hälsa

Om Psykisk Hälsa sker i samarbete mellan

Om Psykisk Hälsa arrangeras i samarbete mellan 

Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks 

kommuner, Region Östergötlands psykiatriska klinik i 

Norrköping samt NSPH Östergötland - Nationell 

samverkan för psykisk hälsa.

Om Psykisk Hälsa är en temavecka som sätter psykisk 

hälsa i fokus. Arrangemanget startades i slutet av 1990-

talet för att bredda kunskap och kännedom om psykisk 

hälsa, vilket är en angelägen fråga även idag. Under 

veckan anordnas en mängd aktiviteter med 

utgångspunkt i psykisk hälsa.


