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Hjärnkolls suicidpreventiva  
projekt Vi pratar om livet – män 70+  

  

 

  

Marie Milling, projektledare för Vi pratar om livet – män 70+. Fotograf: Elina Lööw.   

Hej Marie, berätta vem du är och om din arbetsbakgrund inom psykisk 
ohälsa och seniorer.  

–Jag jobbar som projektledare på Riksförbundet Hjärnkoll, för projektetVi pratar om livet 
– män 70+. Tidigare ansvarade jag för seniorverksamheten på Riksförbundet Hjärnkoll. 
Jag har en bakgrund som beteendevetare med fokus på vuxenlärande.  

På vilket sätt kommer projektet Vi pratar om livet – män 70+ att arbeta 
suicidpreventivt de kommande åren? 

–Målen i projektet är att Hjärnkoll, som civilsamhällsorganisation, ska samverka med 
samhällsinstanser för att skapa långsiktiga relationer för att nå äldre män. Även våra 
samverkanspartners inom kommun/stad och region har svårt att nå dem och idén är att vi i 
samverkan ska ha lättare att göra detta. 

Vad hoppas du att projektet kan bidra med i det suicidpreventiva arbetet 
bland äldre män?  
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–Vi har i projektet tagit in föreläsare som utbildar personal och samtalsledare i Hjärnkoll 
men också projektets samverkanspartners i bland annat hur man skapar checklistor på en 
arbetsplats på vad man behöver vara förberedd på när man möter en suicidnära person. 
Kunskap delas också om riskgrupper för suicid som till exempel socioekonomin i relation 
till psykisk ohälsa och vad man kan tänka på när man möter denna målgrupp.  

Jag hoppas att projektets resultat i Stockholm och Västra Götaland kommer att spridas, 
och till hjälp använder vi på Hjärnkoll oss av våra regionala föreningar som kan använda 
projektets modell i sin samverkan med kommuner och regioner.  
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Digitalt uppstartseminarium med 
Ullakarin Nyberg – sista 
anmälningsdagen idag! 

  

 

 

  

Riksförbundet Hjärnkoll och regionala Hjärnkollsföreningar bjuder in 
till kostnadsfritt och digitalt uppstartseminarium med Ullakarin Nyberg, 
psykiater, forskare och författare, den 1 oktober 9.45–12.00. 

Med start på Internationella äldredagen växlar vi upp i vår satsning för att synliggöra 
äldres psykiska ohälsa med samtal om hur ofrivillig ensamhet och isolering påverkar 
seniora personer. 

Under seminariet kommer vi att presentera Hjärnkolls seniorverksamhet, vad som 
händer i höst i varje region där Hjärnkoll har seniorambassadörer och hur just du och 
din organisation kan ha nytta av det vi erbjuder. 

  

https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/
https://gantrack5.com/t/l/6267052/0_MjkwNzUzNDgwMDQ3Mg==/


Vill du delta?Anmäl dig här senast idag! 

Under hösten och vintern kommer också flera av våra regionala föreningar ha egna 
frukostseminarium. 

  Besök vår 
hemsida för 

mer 
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Mental Health Run 2 oktober   

 

  

Den 2 oktober kommer Riksförbundet Hjärnkoll och Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa delta i årets upplaga av Mental Health 
Run i Stockholm. 

Mental Health Run startade 2015 med bakgrunden att alla har rätt till god hälsa, där 
ingen behöver känna skuld för sig själv och sin sjukdom. Förutom att delta på plats 
går det bra att delta virtuellt där du befinner dig. 

Mental Health Run är ett nätverk av olika organisationer över hela landet, som alla 
arbetar för bättre psykisk hälsa. Det överskott som eventuellt blir varje år går 
oavkortat till den psykiatriska forskningen och i år går pengarna till Fonden för 
Psykisk Hälsa. 

Personal från Riksförbundet Hjärnkoll och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
kommer att delta på plats. 

Följ gärna vårt deltagande i våra sociala medier! Och lägga gärna upp era egna 
engagemang med hashtagsen #vågaprata och #mentalhealthrun 
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Kunskapsdag om rättspsykiatri 5 
oktober 

  

 

  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPHs Arvsfondsprojekt 
Inflytande i rättspsykiatrin bjuder in till en kunskapsdag om 
rättspsykiatri den 5 oktober – tema trygghet och säkerhet för patienter. 

Dagen bjuder på flera inbjudna gäster som behandlar frågor utifrån ett 
patientperspektiv – frågor som rör rättssäker behandling, rätten till information om 
viktiga beslut som rör ens vård, vårdskador, medicinering, kränkande bemötande 
eller behandling, med mera. Det är gratis att delta och alla intresserade är välkomna! 

Tid: Tisdag 5 oktober 2021 kl 13.00-16.15. 

Plats: 7A Posthuset (konferensrum Palmsalen), Vasagatan 28, Stockholm. 

Anmäl dig här om du vill delta fysiskt på plats. 
Önskar du att delta digitalt behöver du inte anmäla dig.Via denna länk kan du se 
kunskapsdagen digitalt. 

  

  Här kan du 
läsa mer om 
kunskapsda

gen 

 

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet  

att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. 
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Nyhetstips?  
Mejla Hjärnkolls kommunikatör elina.loow@hjarnkoll.se 

Besök vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler. 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter. 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

Se nyhetsbrevet i webbläsaren  |  Avsluta din 
prenumeration 
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