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VÄLKOMNA
Varmt välkomna!

• Då vi är många deltagare i mötet, så vi rekommenderar att du 

stänger av din kamera. 

• Din och övriga deltagares mikrofoner kommer också vara 

avstängda under mötet, enbart föreläsarna kommer ha möjlighet 

att slå på sina mikrofoner. 

• Om du vill meddela oss något kan du använda chatten. 

• Tänk på att i chatten skriver du till alla som är inloggade, om du 

inte väljer en enskild mottagare. 



Introduktion till dagens möte

Ing-Marie Wieselgren, 
Samordnare för psykisk hälsa 
Sveriges Kommuner och regioner
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På vår hemsida (www.uppdragpsykiskhalsa.se/) finns en sammanställning av initiativ som pågår under 

psykiatriveckan. Sammanställningen baseras på tips som inkommit till Uppdrag psykisk hälsa, med det finns 

garanterat ännu mer spännande som pågår!  Saknar du något evenemang i sammanställningen?

Skicka ditt förslag till: Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Vad händer under Psykiatriveckan?

Digitala initiativ 

(Möjliga att ta del av 

oavsett var i landet du 

bor) 

Lokala initiativ 

(Initiativ där möjlighet 

finns att fysiskt 

närvara) 

”Bonus initiativ” 

(ej direkt kopplade till 

psykiatriveckan) 

Sammanställningens 

kategorier:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
mailto:Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se




Claudia Kerttu

Samordnare 

Region Västerbotten 



Lansering av ny podd:

”När en vän tagit sitt liv”

Idji Maciel 

Redaktör 

UMO.se 
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Tillsammansveckan för psykisk hälsa

Anette Edefalk

Verksamhetsutvecklare 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Västmanland 
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Projektet  T illsammans – för psykisk hälsa 

                                  Anhörigstöd

                 Personligt ombud 

                 Stadsmissionen

             BUP 

         Vuxenpsykiatrin

      Svenska kyrkan

    Socialpsykiatrin

     Självhjälpscentrum

       Socialtjänsten

         Hälsocentrum

            Skolor

                Familjecentrum

                          Ungdomsmottagningen

projektet  

    Boendestöd             

           Resursteam

                                                  Bibliotek

                                                 Arbetscentrum

                                            Samordningsförbunden  
                                            i Västmanland

                                                  Arbetsförmedlingen

                                                    Försäkringskassan

                                                        Kommunerna  
                            i Västmanlands län

                                           Region Västmanland

                                        Stödföreningar 

                                     NSPH-V

Hjärnkoll Västmanland

Och alla våra andra goda samarbet spar t ners!



Samverkan för psykisk hälsa

                                  Anhörigstöd

                Personligt ombud 

                Stadsmissionen

            BUP 

         Vuxenpsykiatrin

      Svenska kyrkan

    Socialpsykiatrin

     Självhjälpscentrum

       Socialtjänsten

         Hälsocentrum

             Skolor

                  Familjecentrum

                             Ungdomsmottagningen

         Boendestöd             

           Resursteam

                                                 Bibliotek

                                                 Arbetscentrum

                                            Samordningsförbunden  
                                           i Västmanland

                                                  Arbetsförmedlingen

                                                    Försäkringskassan

                                                         Kommunerna  
                             i Västmanlands län

                                           Region Västmanland

                                        Stödföreningar 

                                 NSPH-V

Hjärnkoll Västmanland



Webbsänt samtal om vilken 

betydelse ett samlat 

huvudmannaskap kan få för vården

Julius von Wright

Chefredaktör 

Alkohol & Narkotika 
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Psykiatriveckan 2020: 

"Du, jag & Framtiden” 

Region Jönköpings län

Bo-Kennet Knutsson 

Verksamhetschef 

Region Jönköpings län
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Saknar du något evenemang i 
sammanställningen?

Skicka då ditt förslag till:
Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

mailto:Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se


Besök gärna Uppdrag Psykisk Hälsas 

Stödlista för Psykisk hälsa i kristid

på: www.uppdragpsykiskhalsa.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa,se/


Stort tack för idag! 

www.skr.se/kraftsamling

http://www.skr.se/kraftsamling


Psykiatriveckan 2020
Sammanställning
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Digitala initiativ

Tema/innehåll Avsändare Länk

Psykiatriveckan 2020

Umo.sePodden: ”När en vän tagit sitt liv”. 

UMO.se lanserar en ny podd om suicid, där två personer i 20-årsåldern berättar om sina erfarenheter av att 

mista en vän som tagit sitt liv. Tillsammans med en psykolog diskuteras skuldkänslor, konkreta tips till de som 

haft en närstående som tagit sitt liv och råd till den som själv har självmordstankar. 

Initiativ Avsändare Länk

Alkohol och NarkotikaWebbsänt samtal: Om vilken betydelse ett samlat huvudmannaskap kan få för vården.

Det delade huvudmannaskapet för beroende- och missbruksvården har kritiserats genom åren. Vilka är 

bristerna som beror på det delade huvudmannaskapet och kommer de att lösas med en ny ansvarsfördelning? 

Länk (klick!)

Region VästerbottenRegion Västerbotten: Veckoprogram för Skellefteå

Ett spännande veckoprogram med livesända föreläsningar, paneldebatter och evenemang. Alla 

arrangemangen är kostnadsfria och livesändningar nås via qr-koden och Facebook (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Region VästerbottenRegion Västerbotten: Veckoprogram för Umeå

Ett spännande veckoprogram med livesända föreläsningar, paneldebatter och evenemang. Alla 

arrangemangen är kostnadsfria och livesändningar nås via qr-koden och Facebook (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Region Västernorrland m.fl.Psykiatridagarna i Sundsvall den 3–4 november 2020

Välkommen till årets psykiatridagar – i år digitalt för att följa Folkhälsomyndighetens råd när det gäller 

samlingar i pandemitider. Du kan ta del av seminarierna via Youtube helt kostnadsfritt. (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Örnsköldsviks kommunÖrnsköldsviks kommun: Veckoprogram

Spännande veckoprogram där föreläsningar och teater kommer finnas tillgänglig digitalt fram till och med 

fredag 13 november vecka 46. (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Studieförbundet vuxenskolan, 

Hjärnkoll Västmanland, 

Region Västmanland m.fl.

Länk (Klick!)Tillsammansveckan i Västmanland

Tillsammansveckan genomfördes under v. 41, men föreläsningar och webbsändningar finns tillgängligt att ta 

del av i efterhand på webben. (Var god se program i länk)

Länk (klick!)

https://www.facebook.com/events/638609630356100
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Program Psykeveckan 2020 Skellefte%C3%A5.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Program Umea%CC%8A Psykeveckan 2020 (2).pdf
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Kalendarium/Kalenderhandelser/psykiatridagarna-2020--digitala-seminarium/
https://www.ornskoldsvik.se/psykeveckan
https://kungsor.se/download/18.3388bde9174ba2ddbb8b1549/1601561238975/OK digital Folder Tillsammansveckan 2020.pdf
https://www.umo.se/umo-podden/umo-podden/nar-en-van-tagit-sitt-liv/


Digitala initiativ

Tema/innehåll Avsändare Länk

Psykiatriveckan 2020

Finspång, Norrköping, 

Söderköping, Valdemarsvik, 

Region Östergötland och NSPH

Östra länsdelen i Östergötland: Om psykisk Hälsa

Årets tema är samsjuklighet och anhörigperspektivet. Samsjuklighet handlar om att man har en eller flera 

diagnoser vilket gör att det kan vara svårt att få rätt hjälp i samhället. Man får många gånger hjälp med en sak i 

taget, vilket kan vara väldigt svårt om man är för sjuk. 

Initiativ Avsändare Länk

Region Jönköpings länRegion Jönköpings län: Veckoprogram

Välkommen att ta del av Psykiatriveckan den 9-13 november 2020. Flera av föreläsningarna kommer att live-

streamas, och även finnas tillgängliga att ta del av i efterhand upp till två veckor efter föreläsningarna

Länk (Klick!)

Region SkåneSkåneveckan för psykisk hälsa

Skåneveckan 2020 har redan gått av stapeln, men flera av föreläsningarna finns att se i efterhand 

(Var god se länk)

Länk (Klick!)

Region Gävleborg, Bollnäs 

kommun, (H)järnkoll, Frisk och 

Fri m.fl.

Psykiatriveckan 2020 från Bollnäs

Psykiatriveckan i Gävleborg gick av stapeln den 5-11 oktober 2020, men mycket material finns tillgängligt att 

ta del av i efterhand (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Region Gävleborg, Hudiksvalls 

kommun, Attention, 

Schizofreniförbundet m.fl.

Psykiatriveckan 2020 från Hudiksvall

Psykiatriveckan i Gävleborg gick av stapeln den 5-11 oktober 2020, men mycket material finns tillgängligt att 

ta del av i efterhand (Var god se länk)

Länk (Klick!)

Region Gävleborg, Gävle 

kommun, RSMH, Svenska 

kyrkan m.fl.

Länk (Klick!)Psykiatriveckan 2020 från Gävle

Psykiatriveckan i Gävleborg gick av stapeln den 5-11 oktober 2020, men mycket material finns tillgängligt att 

ta del av i efterhand (Var god se länk)
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Länk (Klick!)

https://www.rjl.se/psykiatriveckan
https://skaneveckan.com/film/
https://www.youtube.com/watch?v=syLHqufSvcg
https://www.youtube.com/watch?v=IQq7yDK1Uow
https://www.youtube.com/watch?v=iwe4Y1AhMt0
https://www.norrkoping.se/nyheter/temadagarnaompsykiskhalsawebbsandsiar.5.1a278a511741090d30848f8.html


Lokala initiativ
Psykiatriveckan 2020

Kramfors

2020-11-02 

09:00-12.00

Psykiatridag i Kramfors - Våga tala om självmord

LänkAvsändare

Region Västernorrland Länk (Klick!)

AvsändareTid och Plats

Örnsköldsvik

2-8 november 

Spännande veckoprogram (var god se länk).

Antalet besökare har begränsats för att kunna hålla rekommenderat avstånd. 

Deltagandet är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan. 

Örnsköldsviks kommun Länk (Klick!)

Sollefteå

2-4 november

Spännande arrangemang med olika teman. På grund av den rådande situationen med 

coronapandemi så är platserna begränsade - först till kvarn!

Samtliga föreläsningar är kostnadsfria. 

Region Västernorrland, Sollefteå 

kommun och Samordnings-

förbundet Sollefteå.

Länk (Klick!)

Var god se fler 

på hemsidan 

Örnsköldsvik

2-8 november 

Spännande veckoprogram (var god se länk).

Antalet besökare har begränsats för att kunna hålla rekommenderat avstånd. 

Deltagandet är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan. 

Örnsköldsviks kommun Länk (Klick!)

Region Jönköpings län Länk (klick!)Jönköpings län 

9-13 november

Välkommen att ta del av Psykiatriveckans 32 föreläsningar som handlar om psykisk 

ohälsa och psykiatriska tillstånd. Föreläsningarna erbjuds runt om i Jönköpings län. Du 

som vill gå på en eller flera av föreläsningarna anmäler dig i via länkarna i programmet.

Region VästerbottenStoruman och 

Tärnaby

2-7 november

Psykeveckan Västerbotten 2-8 november syftar till att öka förståelsen för och kunskapen 

om psykisk ohälsa, med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra 

arrangemang. Lokala program för Storuman och Tärnaby finns i länken

Länk (Klick!)

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Kalendarium/Kalenderhandelser/vaga-tala-om-sjalvmord---psykiatrins-dag/
https://www.ornskoldsvik.se/psykeveckan
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Kalendarium/Kalenderhandelser/psykiatriveckan-i-solleftea---lar-dig-mer-om-den-digitala-sjukvarden/
https://www.ornskoldsvik.se/psykeveckan
https://www.facebook.com/events/638609630356100
https://www.storuman.se/Nyheter/program-for-psykeveckan/


Bonus initiativ 

(Ej kopplat till 

psykiatriveckan)

Tema/innehåll Avsändare Länk

Psykiatriveckan 2020

Region Jönköpings län
Ärligt talat om psykisk (o)hälsa

Varmt välkomna att ta del av två digitala föreläsningstillfällen om psykisk ohälsa. Berättelser som berör, från 

dem som vågar prata om sina innersta tankar och känslor. Om livet och för livet. En ovanlig och unik möjlighet, 

utan kostnad eller föranmälan. Ditt deltagande syns inte för andra.

Initiativ Avsändare Länk

Sane – Förbundet 

autoimmuna encefaliter med 

psykiatrisk presentation

Föreläsning/webbinarie om sjukdomen PANS/PANDAS

Vet du om du möter barn med PANS/PANDAS i ditt arbete? Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare, och 

Katrin Pettersson, socionom och ordförande i Sane, Föreläser den 3 november och 11 november

Länk (Klick!)
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Länk (Klick!)

https://sane.nu/forelasningar-om-pans-och-immunpsykiatri/
https://www.facebook.com/halsocafe/photos/a.2149587368423049/3392174477497659/?type=3

