
Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
(NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt projekt för 
att minska diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa i  
Sverige. 

Hur vet man när man själv eller någon annan har diskriminerats på  
grund av sin psykiska ohälsa? Vart kan man vända sig då? Projektet 
”Din Rätt” arbetar för att öka kunskapen om vilka rättigheter man har 
som person med psykisk ohälsa. Vi vill hjälpa patienter, brukare,  
anhöriga och berörda yrkesprofessionella med råd om hur man  
hanterar upplevd diskriminering. Projektet är finansierat av Allmänna 
Arvsfonden.

Under projekttiden håller vi flera utbildningsdagar och dialogseminarier 
inom fem fokuslän: Halland, Stockholm, Västra Götaland, Skåne och 
Uppsala. Seminarierna är bl.a till för att utbilda i diskrimineringslag-
stiftning och rättigheter och samla in kunskap/historier. Vi har också 
kostnadsfri rådgivning för upplevd diskriminering. Den kan nås via både 
e-post, postgång samt telefon. En av projektets uppgifter är att forska i 
om en rådgivning av det här slaget behövs permanent.  
Lämna gärna din historia om upplevd diskriminering, på projektets sida: 
NSPH.se – Projekt – Projektet Din Rätt.

För att ta reda på hur diskriminering på grund av psykisk ohälsa tar sig 
uttryck kommer vi att föra dialoger med bland annat brukare, patienter, 
anhöriga, gode män, förvaltare, personliga ombud, patientnämnder, 
antidiskrimineringsbyråer, osv. Resultaten kommer vi dokumentera, 
analysera och sammanställa i både rapporter och kulturella alster, som 
sedan ska spridas så brett som möjligt. 
Ett studiematerial om diskriminering hittas på webbutiken på NSPH:s 
hemsida. Gå gärna med i, eller starta, en studiecirkel.

Varmt välkommen att vara med i arbetet mot diskriminering!

Kontakt
www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt  
Facebook: “Diskriminering pga psykisk 
ohälsa”

Johanna Wester 
Projektledare för Projektet Din Rätt 
Telefon: 08-120 488 52 
Mobil 073-940 01 33
E-post: johanna.wester@nsph.se

Rådgivning
Telefontider: 
mån och ons 13.00 - 15.00, 
tis, tors och fre 10.00 - 12.00
Telefon: 076-555 51 99
Mejl: diskriminering@nsph.se 

Samarbeten och nätverk
”Din rätt” genomförs i samarbete med 
Diskrimineringsombudsmannen, Myn-
digheten för delaktighet, RFS – Riks-
förbundet Frivilliga Samhällsarbetare, 
Sveriges Kommuner och Landsting 
och YPOS – Yrkesföreningen för  
Personligt Ombud i Sverige.  

NSPHs föreningar är: Frisk och Fri – Riksföre-
ningen mot ätstörningar, Riksförbundet Attention,  
Riksförbundet Balans, RFHL –  
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Lika-
behandling, RSMH – Riksförbundet för social 
och mental hälsa, RUS – Riksförbundet Ungdom 
för Social hälsa, Schizofreniförbundet, SPES – 
Riksförbundet för SucicidPrevention och Efterle-
vandes Stöd, Svenska OCD-förbundet, Sveriges 
Fontänhus och ÅSS – Svenska  
Ångestsyndromsällskapet. 
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