
Som Hjärnkollambassadör vill jag att alla ska förstå 
vad posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)  är och vad 
det innebär – att det är en naturlig reaktion efter svåra 
situationer och naturligt att behandla. Genom att be-
rätta om mina erfarenheter kan jag hjälpa andra som 
är i samma situation.
Jihad, 27 år

Jag blev Hjärnkollambassadör för att jag vill bidra till 
att bryta stigmat kring psykisk ohälsa.
Abdinassir, 40 år 

Jag blev Hjärnkollambassadör för att jag vill hjälpa 
till att öka kunskapen om psykisk ohälsa och på så sätt 
minska stigmat. Människor må vara olika på många 
håll, men allas rättigheter bör vara lika. Jag vill också 
bidra till att öka kunskapen hos samhällets aktörer om 
hur migration påverkar den psykiska hälsan. 
Rahebe, 31 år

Vill du bli vår ambassadör?
Den egna berättelsen

- om psykisk ohälsa och migration



Vill du bli vår
ambassadör?
Psykisk ohälsa är vanligt. Ändå kan det
vara svårt att prata om. Riksförbundet 
Hjärnkoll arbetar för att det ska bli
enklare att prata om psykisk ohälsa.
Nu letar vi efter dig som har erfarenhet
av psykisk ohälsa och migration, och som
vill berätta om dina erfarenheter.

Vi på Hjärnkoll arbetar både för att det ska bli enklare
att prata om psykisk ohälsa och för att människor ska lära sig 
mer om det. Det gör vi genom våra ambassadörer.

Ambassadörerna är personer med egna erfarenheter av 
psykisk ohälsa. De föreläser på till exempel konferenser och 
arbetsplatser. Nu letar vi efter fler ambassadörer.

Vill du berätta om dina erfarenheter?

Vi söker dig som

• vill informera och utbilda andra utifrån dina  
erfarenheter av psykisk ohälsa (egna eller 
som anhörig)

• har invandrat eller flytt från ett land utanför Norden

• är 25 år eller äldre

• kan göra dig förstådd på svenska och förstå enklare texter 
på svenska.

Alla ambassadörer får en utbildning via oss. När du är
en färdig ambassadör kan du få betalda uppdrag
genom oss, till exempel föreläsa på en konferens.

Är du intresserad av att bli ambassadör?
Mejla denegnaberattelsen@hjarnkoll.se, så berättar vi mer.  

Läs mer på www.facebook.com/denegnaberattelsen och 
på vår webbplats www.hjarnkoll.se

Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell organisation som arbetar för ökad öppenhet 
kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter 
oavsett psykiskt funktionssätt. Läs mer på www.hjarnkoll.se




