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Nyhetsbrev med senaste nytt från Riksförbundet Hjärnkoll. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Film om att vara seniorambassadör för Hjärnkoll

I denna film hör vi Bengt och Elizabeth berätta om vad de gör som
seniorambassadörer för Hjärnkoll och varför de bestämde sig för att bli det.
- Seniorer vill många gånger inte prata om hur det är. Man tror att depression är något
som tillhör ålderdomen, men det är det inte. Det är en sjukdom som går att behandla om
vi pratar om det, säger Elizabeth Odalen Bjord, seniorambassadör för Hjärnkoll.
Klicka här för att se hela filmen på YouTube

Digital konferens om brukarinflytande
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Den 7 maj anordnar NSPH vårens mest betydelsefulla konferens kring
brukarinflytande, Visa vägar 2021. Konferensen visar på möjligheter med
verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrin och
socialpsykaitrin.
Visa vägar 2021 är en digital halvdagskonferens, klockan 09.00-12.00. Det kostar inget att
anmäla sig. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat
utvecklingsarbete, exempelvis:
- huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten
med ett brukarperspektiv.
- engagerade inom brukarrörelsen som vill bli inspirerade till att vara med och
genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg.
Läs mer och anmäl dig här!

Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande
vid psykisk ohälsa
I en debattartikel i Altinget framför NSPH tillsammans med Riksförbundet för
social och mental hälsa, RSMH, att människor med sjuk- eller
aktivitetsersättning borde få rätt att pröva ideella uppdrag eller arbete i högre
grad än vad dagens regler medger.
Brukarrörelsens Anki Sandberg och Jimmie Trevett skriver att ideella engagemang kan ha
en hälsofrämjande effekt för de med psykisk ohälsa och sjukersättning. De kommer med
en rad förslag kring hur regelverket skulle kunna lättas upp, vilket skulle uppmuntra till mer
ideellt engagemang och bidra till individens återhämtning.
Nuvarande regler leder till att personer med sjukersättning inte vågar pröva ett ideellt
uppdrag. Det är beklagligt då det handlar om människor som ofta redan är passiviserade
och stigmatiserade där självförtroendet drabbats hårt.
Här kan du läsa hela debattartikeln

Boka en digital föreläsning om psykisk ohälsa
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En av våra Hjärnkollambassadörer skriver på en whiteboard. Fotograf: Caroline Andersson.

Våra Hjärnkollambassadörer föreläser om egna erfarenheter av psykisk
ohälsa, sin egen eller som anhörig. Deras berättelser ökar kunskapen, inger
hopp, motverkar fördomar och öppnar upp för fortsatta samtal om psykisk
ohälsa och hälsa.
Hjärnkolls ambassadörer består av män, kvinnor och icke binära med olika
ursprung, åldrar och bakgrund spridda över hela landet. Alla med olika erfarenheter
av psykisk ohälsa och sin egen unika berättelse.
Det finns stora möjligheter för dig som beställare att boka en ambassadör som
passar just dina önskemål, gällande allt ifrån erfarenhet och ålder till
arbetslivserfarenhet. Du kan på ett smidigt sätt själv söka efter till exempel en
ambassadör, erfarenhet eller region genom vårt sökfilter. Du är också välkommen
att kontakta oss om du är intresserad av att boka en ambassadör eller har frågor,
mejla boka@hjarnkoll.se
Utöver våra ordinarie föreläsningar kan flera av våra ambassadörer också hålla sin
föreläsning via länk, vilket skapar flera möjligheter för dig som beställare att boka en
Hjärnkollambassadör. Hjärnkoll följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Priset för en digital föreläsning är detsamma som för en
ordinarie föreläsning.
Här kan du läsa mer om att boka en ambassadör.

Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare svarar på frågan
Vad var bäst med föreläsningen från Hjärnkoll?

"Ökad förståelse för våra unga nyanlända, psykisk ohälsa som
en konsekvens. Svårighet att lita på människor – detta är något
vi avser att jobba vidare med."
Läs fler omdömen från våra uppdragsgivare

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att alla ska få lika rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt.
Nyhetstips? Mejla Hjärnkolls kommunikatör: elina.loow@hjarnkoll.se
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Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

