
Onsdagen den 5 juli kl. 14.30 - 15.30

Hur uppnår vi ett samhälle utan diskriminering av personer med psykisk ohälsa?
 
Både egna upplevelser och forskning visar att personer med psykisk ohälsa är en grupp som löper 
stor risk för diskriminering. Vad beror det på? Och hur förändras det? NSPH:s antidiskriminerings-
projekt Din Rätt kan efter tre års arbete med frågan rekommendera en rad svar och åtgärder, 
riktade till yrkesverksamma och makthavare.

Medverkande: 
Johanna Wester, projektledare för Din Rätt, NSPH
Nicole Wolpher, socionom inom Din Rätt, NSPH

ALMEDALEN 

Torsdagen den 6 juli kl. 09.00-10.00

Brukarrevision - ett verktyg för en bättre psykiatri?
 
Många har åsikter om den psykiatriska vården, gällande tillgänglighet, bemötande och kvalitet. 
På detta seminarium lyfter vi fram erfarenheter av att använda så kallade brukarrevisorer, där 
fristående personer granskar verksamheten för att se vilka förbättringar som behövs.

Medverkande:
Isabella Canow, projektledare, Brukarrevisionsprojektet, NSPH
Fredrik Gothnier, brukarrevisor, RSMH, Brukarrevisionsprojektet, NSPH

Torsdagen den 6 juli kl. 10.30-11.30

Peer support inger hopp och bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa  
– en ny yrkesroll i Sverige

NSPH:s PEER Support-projekt presenterar möjligheterna med peer supportrar; egenerfarna pro-
fessionella kamratstödjare som är en ny yrkesroll som etableras inom psykiatri, socialtjänst och 
rehabilitering. Vi tar upp historiken, ger en internationell utblick, beskriver forskningsläget samt 
utmaningar och framgångsfaktorer.

Medverkande:
Kjell Broström, projektledare för PEER Support/NSPH
Lisa Ringström, kommunikatör PEER Support/NSPH
Klara Carlsson, peer supporter verksam vid ALFA, Stockholms kommun
Lars Petersson, peer supporter vid Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning psykos Uddevalla, 
PEER Support/NSPH

Torsdagen den 6 juli kl. 13.15 - 14.15 

Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

Vi behöver en psykiatri som präglas av patientfokus, delaktighet och inflytande för vårdtagare och 
anhöriga. Andra honnörsord som ofta används är jämlikhet, flexibilitet och tillgänglighet. 
I detta seminarium lyfter vi fram hur vården kan förbättras, forskningen tas till vara och 
brukarinflytandet öka.

Medverkande: 
Ullakarin Nyberg, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen 
Anders Åkesson, regionråd med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård, Mp, Region Skåne
Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland 
Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Jimmie Trevett, ordförande, RSMH
Anki Sandberg, ordförande, NSPH, (moderator)

Torsdagen den 6 juli kl. 16.00 - 17.00

Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan- är anhöriga svaret?

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och 50 procent av alla 
anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas själva av psykisk ohälsa. Hur kommer det sig? 
Vad kan vi göra åt det? Det finns modeller som fungerar, varför används de inte i större 
utsträckning?

Medverkande:
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga)
Ingrid Lindholm, projektledare, Anhörigprojektet
Jenny Lindström, kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet, NSPH

PROGRAM

Vi finns på plats i Psykisk Hälsa-huset på 
Kinbergs plats 8 i Visby

Följ uppdateringar i evenemanget på 
www.psykiskhalsahuset.nu 
www.facebook.com/psykiskhalsahuset



NSPH samarbetar även med Riksförbundet (H)järnkoll

Torsdagen den 6 juli kl. 12.00 - 13.00  
Enklare förtäring serveras

Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?  

Psykisk ohälsa är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi behöver våga prata om hur vi mår för att 
kunna motverka fördomar. Hjärnkolls bjuder in till ett samtal om hur vi kan bidra till ett 
samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Medverkande: 
Maria Kindefält Trygg, teamledare, Riksförbundet Hjärnkoll
Elin Sundeman, projektledare, Riksförbundet Hjärnkoll
Hjärnkollsambassadörer

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - NSPH  
är samarbetsorganisation för patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs 
för samhällets utveckling i vården, stödet och behandlingen.

Podden på plats i Almedalen!

Under veckan i Visby kommer Mårten Jansson göra intervjuer till 
NSPH:s podd Kafferast i Kunskapsfabriken. 

Hör av dig till honom på podd@nsph.se om du har tips på lämpliga 
ämnen att ta upp utifrån Almedalsprogrammet eller intressanta 
personer att prata med.

Läs mer om och lyssna på podden här: www.nsph.se/podd

www.nsph.se 
www.facebook.com/NSPH.se
På Twitter heter vi @NSPHSverige

Vill du veta mer?

På plats i Almedalen

Vi berättar löpande i sociala medier om våra aktiviteter 
under Almedalsveckan.

Tyck till om de ämnen vi diskuterar. 
Tagga med #NSPH, #Almedalen, #psykiskhälsahuset

Tjurhornsgränd 6
121 63  Johanneshov
Tfn kansliet: 08-120 488 00


