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Adelina Lundberg 

Karin Dahlberg 

 Program  

 
 Måndag 7 november 
 
19.00 Att vara ung same i Sverige 

 Livsvillkor, självvärdering och hälsa 
Okunskap om samer och etnisk 
diskriminering innebär en hög grad av 
utsatthet och press i vardagen för unga 
samer som ofta måste förklara sin kultur 
och försvara sin existens. 
Det har gått 10 år sedan studien genomfördes 
så vad vet vi nu?  
Föreläsare: Lotta Omma, PhD, legitimerad 
psykolog/psykoterapeut och specialist i 
klinisk psykologi 
Plats: Trappscenen, Sara Kulturhus  
Fri entré, men biljett krävs. Biljetter bokas 
via Ticksters.  

 
 
 Tisdag 8 november 
 
09.00 Konstutställning med fem olika 

konstnärer med fem olika uttryckssätt. 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 
 

18.00 En kyrka för alla! 
St Claras kyrka i Stockholm vill sprida ljus 
och hopp till de allra mest utsatta. Hur går 
man från att vara tre personer i en 
gudstjänst till ett nytt diakonalt arbete, 
med många volontärer och att flera 
hundra firar gudstjänst i kyrkan varje 
vecka? 

Föreläsare: Mats Nyholm, präst i St Clara 
berättar. 
Plats:  St Örjans kyrka, Skelleftehamn 
Arr: Bureå och St Örjans församlingar 
 

18.00 Vara nere! 
https://www.bilda.nu/arr/1149475/vara-
nere-ledarutbildning-online-502114 
Arr: Bilda  

 

 
 

 
 

 
  Se livets möjligheter! 

Psykeveckan 
Västerbotten 
 
7 – 11 november 2022 i Skellefteå 
 
Psykeveckan 
Med hjälp av föreläsningar, 
kulturella aktiviteter och andra 
arrangemang vill vi öka förståelsen 
och kunskapen om psykisk ohälsa 

 
 
Program finns även på Facebook: 
facebook.com/psykeveckan 

V45



 Onsdag 9 november 
  

13.00 Kan en bli återhämtad efter långvarig 
psykisk ohälsa? 
Är det bara att ta sig i kragen? 
Adelinas föreläsning visar på att det går 
och hon berättar hur hennes väg sett ut.  

Föreläsare: Adelina Lundberg, 
ambassadör för Hjärnkoll i Västerbottens län 
Arr: Hjärnkoll i Västerbottens Län, 
Föreningarnas Hus och Vuxenskolan 
Skellefteå 

 
14.00 Vad är Föräldrasupporten? 

Skellefteå erbjuder kostnadsfri rådgivning 
 till föräldrar. 

Föräldrasupporten informerar om sitt arbete 
och vad de har att erbjuda familjer i 
Skellefteå kommun. 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 

Digital sändning:  
https://youtu.be/Qe-M67p-5qA 

 
15.00 Genom djupa dalar och höga höjder!  

Jonas sjunger och berättar om sin 
fantastiska resa i livet genom djupa dalar 
och höga höjder. Det är berörande, 
humoristiskt och allvarligt på samma gång 
när han talar om psykisk ohälsa utifrån ett 
personligt perspektiv. Han är 
diagnostiserad Tourettes syndrom, ADHD 
och OCD 

Föreläsare: Jonas Lundström, artist, 
skådespelare och ambassadör för Hjärnkoll i 
Västerbottens Län 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 

Digital sändning: 
https://youtu.be/auofrg1HaAA 

 
 
 
  

Kent Lundholm 

Lotta Omma 

Jonas Lundström 



16.00 Utdelning av Psykeveckans 
Tillgänglighetspris 
Grundat 2022 av Föreningarnas Hus 
medlemsföreningar för att lyfta och visa 
uppskattning för det företag eller förening 
som genom öppenhet och gott 
bemötande skapat nya möjligheter till 
arbete och aktivitet för individer i 
målgruppen Psykisk Ohälsa och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Plats: Castor, Stationsgatan 19, 
Skellefteå 

Digital sändning: 
https://youtu.be/auofrg1HaAA 

Samarr: Psykeveckan, Hjärnkoll i 
Västerbottens Län, Föreningarnas Hus och 
Vuxenskolan 
 

18.30 Kultur för hälsan! 
Kulturskolan besöker Västergården och 
erbjuder ungdomarna att prova hur 
estetiska ämnen kan stärka den psykiska 
hälsan. 

Plats: Västergården, Klockarbergsvägen 3, 
Skellefteå. 
Arr: Kulturskolan Skellefteå 

 Torsdag 10 november  
 

10.00 ABF plockar fram julpyssel på Castor.  
Välkommen in och prova på nåltovning 
och decoupage i olika former. 

Ulrika Olofsson, Verksamhetsutvecklare ABF 
Skellefteå 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 
Samarr: ABF OCH Mötesplats Castor.  

 
11.00 Jag arbetar alltså finns jag 

En föreläsning om sysselsättning som 
friskfaktor. 
Denna föreläsning kommer belysa 
Sysselsättningens och arbetets viktiga 
betydelse för oss som människor, för vår 
hälsa och vår känsla av sammanhang. 

Föreläsare: Erik Jansén – Verksamhetschef 
Daglig verksamhet och Barn o Unga inom 
Stöd och Service, Skellefteå kommun. 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 
Arr: Psykeveckan Skellefteå, Mötesplats 
Castor, Skellefteå kommun 

13.00 Hälsans Trädgård! Varför?  
Karin har arbetat många år på Solkraft 
och var med och startade Hälsans 
Trädgård. 
Idag berättar hon om vad som drivit 
henne och vad en grön rehabilitering 
kan betyda för individer.  

Föreläsare: Karin Dahlgren, bitr. 
enhetschef Solkraft-Rosengård-Hälsans 
Trädgård. 
Plats: Castor, Stationsgatan 19, 
Skellefteå 
 

18.00  Det krävs mod för att våga vara 
eljest 
Kent Lundholm berättar om den 
märkliga Ester Nilsson, huvudpersonen 
i hans roman Älskade Ester. Hon lever 
gömd i 27 år i väglöst land, för att 
undgå den tidens ”Idiotjägare”. Hon är 
onekligen en eljest kvinna, som 
kommer att leva ett eljest liv. 

Föreläsare: Kent Lundholm, 
sjuksköterska, journalist, informatör och 
författare. Han varit på turné med sin 
roman i ett drygt år. 40 framträdande 
har det blivit. 
Plats: Västerbottensrummet, Sara 
Kulturhus 
Samarr: Hjärnkoll i Västerbottens Län 
och Stadsbiblioteket, Skellefteå 

 
18.00 Kultur för hälsan! 

Kulturskolan besöker Ungdomsverket 
och erbjuder ungdomarna att prova 
hur estetiska ämnen kan stärka den 
psykiska hälsan. 

Plats: Ungdomsverket, 
Nordlandergatan 1 (gamla 
Västerbottensteatern)  
Samarr: Psykeveckan-Skellefteå och 
Kulturskolan 



Fredag 11 november  
 

08.00 Inbjudan till dialog 
Hur tar vi tillvara kompetensen hos 
personer med funktionsnedsättning? 
Socialnämnden i Skellefteå kommun 
bjuder in till dialog om hur vi tillsammans 
kan bli bättre på att ta tillvara en 
kompetens som i dag till stor del är 
outnyttjad. Det handlar dels om 
möjligheten att stärka en verksamhet med 
en ny resurs – men också om att bidra till 
att en människa får växa både socialt och 
som yrkesperson. 

Den 11 november, klockan 8.00–
9.30 genomför vi en dialog där vi delar 
tankar och erfarenheter med personer 
från näringslivet och offentlig verksamhet. 
Du kan välja att delta digitalt eller på plats. 

Plats: Statt, Skellefteå 
Arr: Socialnämnden, Skellefteå kommun 
Anmäl dig här! 
http://www.skelleftea.se/dialog-
kompetens 

Arrangemang tillgängliga under 
hela vecka 45 

 
Stärka den psykiska hälsan genom 
kultur. 
En digital föreläsning som finns tillgänglig 
under veckan på följande länk: 
https://skelleftea.se/invanare/startsida/up
pleva-och-gora/kulturskolan 
Kulturskolans pedagoger berättar hur 
estetiska ämnen kan stärka den psykiska 
hälsan  

 Arr: Kulturskolan Skellefteå 
 

Måndag – fredag V.45 
 

09.00 – Konstutställning med konstnärer med 
18.00 egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

Konstutställning med fem olika konstnärer 
med fem olika uttryckssätt 

 Plats: Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå 
 
  
 
 

Lördag 3 december kl. 19.00 
OBS! datum  
 
Alla känner vi någon 
En konsert om psykisk ohälsa där det livsviktiga 
ämnet lyfts fram genom musik och dans av 
ungdomar/unga vuxna från Skellefteå. 
 
Konserten anordnas av föreningen SKELLEVENT 
som drivs av Julia Lundmark, Angelica Lindberg & 
Melissa Kerttula från Skellefteå. De jobbar med 
att stödja erfarna ungdomar & vuxna i siyy 
kulturutövande att få stå på professionell scen 
och motivera dem med att behålla sitt intresse 
för utövandet och samtidigt motivera andra. 
Samarr: SKELLEVENT, Hjärnkoll i Västerbottens 
län 
Plats: Nordanteatern, Skellefteå 
Biljetter kan köpas på 
nortic.se: https://nortic.se/dagny/organizer/2741 
 


