
 

 

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver mellan 

augusti 2014 och augusti 2017 ett projekt för att minska diskriminering av 

personer med 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? 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 yrkesprofessionella med råd om hur man hanterar upplevd 

diskriminering. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.  

 

Under projekttiden håller vi utbildningar och kunskapsutbyten med våra 

målgrupper och relevanta beslutsfattare. Vi samlar in kunskap om 

diskriminering via bl. a tematräffar, anonyma historier som skickas in till 

projektet och sammanställningar av befintliga rapporter och 

forskningsunderlag. Samtidigt sprider vi kunskap via inlägg i 

samhällsdebatten, en egen rikstäckande kommunundersökning, 

inspirationsskrift, intervjufilm, musikvideo, fotoutställning och vår 

rapport om strukturell diskriminering. Fokus ligger på brukarinflytande, 

attitydförändringar, kompetensutveckling och lika rättigheter för 

personer med psykisk ohälsa.  

 

Vi har en kostnadsfri rådgivning för personer med egen erfarenhet, deras 

anhöriga och brukarnära personal. Den kan nås via telefon, webb, mail 

och postgång. Hittills har vi tagit emot 350 förfrågningar på ett och ett 

halvt år. Vi arbetar nära våra samarbetspartners och andra berörda, så 

som landets antidiskrimineringsbyråer, personliga ombud, gode män, 

förvaltare och landstingens patientnämnder. Ta gärna del av allt detta på 

vår hemsida och vår blogg. 

 

Varmt välkommen att vara med i arbetet mot diskriminering!  

 

 

Kontakt 
  

www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt  

Facebook: Sidan “Diskriminering pga 

psykisk ohälsa”  

Projektledare: Johanna Wester 

073-940 01 33  

johanna.wester@nsph.se  

 
Rådgivning  
 

Telefon: 076-555 51 99  

Mån och ons 13.00 - 15.00 

Tis och tor 10.00 - 12.00 

diskriminering@nsph.se  

Tjurhornsgränd 6 

121 63 Johanneshov 

 
NSPH 

NSPH:s föreningar är: Frisk och Fri – 

riksföreningen mot ätstörningar, 

Riksförbundet Attention, Riksförbundet 

Balans, RFHL – Riksförbundet för 

Rättigheter, Frigörelse, Likabehandling, 

RSMH – Riksförbundet för social och 

mental hälsa, RUS – Riksförbundet 

Ungdom för Social hälsa, 

Schizofreniförbundet, SPES – 

Riksförbundet för SucicidPrevention och 

Efterlevandes Stöd, Svenska OCD-

förbundet, Sveriges Fontänhus och ÅSS 

– Svenska Ångestsyndromsällskapet. 



Statistik 

• En av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa. 

• Tre av fyra svenskar har erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa om 

man inkluderar anhörigskap. 

• Fyra av tio med erfarenhet av egen psykisk ohälsa upplever att de har blivit 

orättvist bemötta i den fysiska vården. Samma siffror gäller för psykiatrin. 

• Fyra av tio har valt att inte berätta om sin psykiska ohälsa på sin arbetsplats. 

•Var fjärde har känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete. 

•De som lever med psykisk ohälsa och har ett jobb tjänar i snitt mindre än 

hälften av vad genomsnittsbefolkningen tjänar. 

• En av fyra chefer vill inte anställa någon med psykisk ohälsa. 

• Personer med allvarlig psykisk ohälsa lever i snitt 15-20 år kortare än andra. 

• Psykisk ohälsa kostar 70 miljarder kronor för Sverige varje år. 

 

Man har enligt lagens mening blivit diskriminerad när: 

1. Det har hänt i samhället (och inte i privatlivet). 

2. Det finns en jämförbar situation (som går att bevisa) där någon annan inte 

missgynnats. 

3. Det finns en koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som står i lagen. 

 

Hit kan du vända dig om du upplever dig diskriminerad 

Chefen för den som diskriminerat 

Din närmaste antidiskrimineringsbyrå 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

Patientnämnden i ditt landsting 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

Justitieombudsmannen (JO) 

Ditt fackförbund 

NSPH:s medlemsorganisationer 

 

 

Boktips om diskriminering 

”Diskrimineringslagen” - Filippa Swanstein & Karin Henrikz  

”Samhällsguiden”  

”Diskriminering på grund av funktionsnedsättning” - Annika Jyrwall Åkerberg 

Studieboken ”Din Rätt” - Kerstin Selén och Madelene Persson (Sensus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om du behöver någon som lyssnar 
 

Nationella Hjälplinjen - 020-22 00 

60. Öppet 13–22 alla dagar. 

Jourhavande medmänniska 

(nattelefon) - 08-702 16 80, 21– 06. 

 

Mer info om rättigheter och stöd 

 

http://www.kunskapsguiden.se 

www.personligtombud.se 

www.ypos.se 

www.rfs.se 

www.1177.se 

 

 
Vårt samarbete mot diskriminering 

 
Din Rätt genomförs med 

hjälp av: 
 

 Diskriminerings- 

ombudsmannen 

 Myndigheten för 

delaktighet 

 RFS – Riksförbundet 

Frivilliga Samhällsarbetare 

 Sveriges Kommuner och 

Landsting  

 YPOS – Yrkesföreningen 

för Personligt Ombud i 

Sverige.  

 

 

 


