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Letar du present eller julklapp?  
– Beställ boken Vändpunkter 

  

 

  

Erfarenheter av psykisk ohälsa kan se olika ut och att dela med sig av dem 
kan både ge en känsla av medmänsklig förståelse och att inte vara ensam. I 
vår antologi Vändpunkter – berättelser om att leva med psykisk ohälsa, delar 
Hjärnkollambassadörer med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa.  

I vår antologi Vändpunkter – berättelser om att leva med psykisk ohälsa berättar 20 av våra 
Hjärnkollambassadörer naket och uppriktigt om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. 
En läsning om förtvivlan och maktlöshet, men också om hopp och möjligheter. Och om de 
vändpunkter som livet kan erbjuda. 

”’Ansiktstid’ räddade nog livet på mig. Först läste jag boken En annorlunda barndom av 
Iris Johansson och där fick jag läsa om Iris pappa som förstod direkt att det var något 
annorlunda med hans nyfödda dotter som inte ville söka ögonkontakt (autism). Han satte 
babyvaggan i dörröppningen och i ögonhöjd så att alla som passerade automatiskt gav 
ögonkontakt med dottern. För babyn skulle tränas. Så smart!" 

Så skriver Jessica Stigsdotter Axberg, en av bokens 20 Hjärnkollambassadörer. 

Vill du beställa boken? 

Boken kostar 99 kronor plus frakt, och går att beställa i vår webbutik. Om du vill beställa 
boken som en julklapp, beställ senast 15 december för att leverans ska ske innan julafton. 
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da 

 

Hjärnkoll Skåne arrangerar 
antistigmakonferens 11 november 

  

 

  

 

För fjärde året i rad arrangerar Hjärnkoll Skåne sin uppskattade 
antistigmakonferens. I år anordnas konferensen på Kulturkvarteret 
Kristianstad – Stora Salen och även digitalt via Zoom. Konferensen är 
helt kostnadsfri! 

Hjärnkoll Skåne vill under sin konferens lyfta ämnet ensamhet. Med sina 
Hjärnknollambassadörers egna erfarenheter, yrkesverksammas kunskap och 
vad forskningen säger vill regionala föreningen försöka lyfta fram de olika 
perspektiven kring ämnet. Hjärnkoll Skåne vill öka kunskapen för att bidra till 
en förändring kring de attityder och fördomar som finns kring ensamhet. 

Vill du delta fysiskt på plats? Anmäl dig här! 
Vill du delta digitalt via Zoom? Anmäl dig här! 

  

  Här kan 
du läsa 
mer om 

konferens
ens 

program  

 

Hjärnkollambassadör berättar om    
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erfarenhet av rättspsykiatrisk vård 

 

  

Hjärnkollambassadör Lejla Licina.   

Den 16–18 november arrangerar Norrköpings kommun årets Om Psykisk 
Hälsa. 

17 november klockan 14.45–15.45 kommer NSPHs arvsfondsprojekt 
Inflytande i rättspsykiatrin tillsammans med Hjärnkollambassadör Lejla 
Licina att berätta mer om den rättspsykiatriska processen. 

Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin drivs nationellt av Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa och syftar till att öka brukarinflytandet i, men även 
kunskapen om, den rättspsykiatriska vården. För att bryta stigma behöver också fler 
med egen erfarenhet få höras och berätta om sina upplevelser av vården. 

Under föreläsningen ges en kort faktaintroduktion till den rättspsykiatriska processen, 
från utredning till utskrivning, av Emelie Lundin, projektledare. Vi får också lyssna 
till hur det kan vara för den som är direkt berörd av vården och systemet, berättat av 
Lejla Licina. 

Ta del av föreläsningen på plats i Norrköping eller digitalt där du befinner dig. 

  

  Se den 
webbsänd

a 
föreläsnin

gen här 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
arrangerar webbinarium om 
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psykiatrisk vård utan tvång 23 
november 

 

  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till ett 
webbinarium om hur man kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att 
minska. NSPH vill belysa problematiken kring tvång – när patientens 
mående och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande 
sätt och där bristande rutiner, felaktigt bemötande och okunskap sätter 
käppar i hjulet. 

NSPH anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett 
beslut om tvångsåtgärder; som brist på personal och utbildning, negativ kultur och 
förlegade arbetssätt. De vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således 
måste till för att skapa en vård utan tvång – byggd på delaktighet, tillit och frivillighet. 

Konferensen vänder sig till alla som vill arbeta för denna målsättning – huvudmän, 
myndigheter, beslutsfattare, forskare, egenerfarna – inklusive våra egna 
medlemsorganisationer och dess lokala föreningar. 

Tid: 23 november klockan 13.00 -16.00 

Plats: Digital medverkan. Länk kommer per mejl efter anmälan. 

Anmäl dig till webbinariet här. 

  

  Läs mer 
om 
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Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet  

att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. 

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. 
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Se nyhetsbrevet i webbläsaren  |  Avsluta din 
prenumeration 
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