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VÄLKOMNA
Varmt välkomna!

• Använd chatten för att tipsa om något eller ställa frågor!



Introduktion till dagens möte

Ing-Marie Wieselgren, 

Samordnare för psykisk hälsa 

Sveriges Kommuner och regioner



På www.uppdragpsykiskhalsa.se/ kommer en sammanställning av initiativ som pågår under 

psykiatriveckan att komma upp under dagen. Sammanställningen baseras på tips som inkommit till 

Uppdrag Psykisk Hälsa, med det finns garanterat fler spännande saker som pågår!

Saknar du något evenemang i sammanställningen? Skicka 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) 

Tidigare initiativ 

(genomförda under 

hösten 2021)

Sammanställningens 

kategorier:

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


På Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida kommer 

en sammanställning av initiativ som pågår 

under psykiatriveckan. De sorteras under:

Sammanställningen baseras på tips som 

inkommit till Uppdrag psykisk hälsa 

–

Vi har säkerligen inte fångat allt utan det finns 

garanterat ännu mer spännande som pågår! 

Vad händer under Psykiatriveckan?
- En sammanställning av planerade initiativ och genomförda evenemang
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Digitala initiativ (Möjliga att ta del 

av oavsett var i landet du bor) 

Lokala initiativ (Initiativ där 

möjlighet finns att fysiskt närvara, 

ej digitala) 

Tidigare initiativ (Som genomförts 

under hösten 2021)

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/


Vad händer under Psykiatriveckan?
- En sammanställning på planerade initiativ och evenemang
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Saknar du något evenemang i 

sammanställningen?

Skicka ditt förslag till:

Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

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


Initiativen 

arrangeras av 

regioner

kommuner och 

civilsamhälles-

organisationer 

runt om i hela 

landet

Mycket sänds digitalt!



8-14 november i 

Umeå, Skellefteå, Storuman m.m. 

Liz Bertholdsson

Länsdelssamordnare, Skellefteå

ABF, Föreningen Attention, 

Folkhälsoenheten/ 

Habiliteringscentrum/Psykiatricentrum,

(H)järnkoll, Region Västerbotten, 

RSMH/Umeå, Svenska Kyrkan, Umeå 

kommun, Skellefteå kommun, Norran, 

Studieförbundet vuxenskolan, 

Föreningarnas Hus i Skellefteå

”Det ska inte ses olika att ha 

ont i själen eller att ha ont i 

ryggen”

Ur programmen :

Umeå (av 19 programpunkter)

• Att leda anhöriga kring psykisk 

ohälsa

• Fysisk aktivitet för psykisk hälsa

• Räknas samerna? om 

stärkande av psykisk hälsa och 

självmordsprevention bland 

samer i Sverige

• Stressen förändrar livet

Skellefteå (av 10 programpunkter)

• Att leva med våld i nära relation

• Porren – om det vi ser men inte 

pratar om

• Motivation och förändring

• Barn och ungdomar med 

könsdysfori

Program Psykeveckan Västerbotten

Sänds digitalt!

https://www.regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/regional-samverkan-for-halsa-och-social-valfard/fou-valfard/psykisk-halsa/program-for-psykeveckan


Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län

9-12 november 2021

Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala 

län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala 

län, Initcia och Studieförbundet 

Vuxenskolan i Uppsala län 

”Inflytande och delaktighet i 

vård och vardag

kunskap, egenmakt, 

tillgänglighet”

Teman

Tisdag - Delaktighet

Onsdag - Brukarinflytande

Torsdag - Tillgänglighet

Fredag - Delaktighet för unga

Program tisdag-fredag,

13.00-15.30 

Webbsänds via Teams, 

https://uppsala.hjarnkoll.se/

psykiatriveckan/

Sänds digitalt!

https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan/


Tillsammansveckan för 

psykisk hälsa

Västernorrland

8-10 november

Anna-Karin Rudberg Larsson

Psykiatriska öppenvården,

Region Västernorrland

Program

Region Västernorrland, 

Kommunerna Sundsvall, 

Sollefteå och Örnsköldsvik samt 

civilsamhällesorganisationer och 

samordningsförbund

Sundsvall – Fokus: Suicid, 

prevention och forskning

Med bland andra Ulla-Karin 

Nyberg, Åsa Westrin och Marie 

Niljung

Sollefteå – Ex. ur programmet:

• Alkohol och psykisk ohälsa

• Ångestpodden

• Bipolär och autism

Örnsköldsvik – Tema: ”När livet 

händer”

• Det är ok att vara lite kaos

• Från ung till vuxen

• Kulturkrockar

Sänds digitalt!

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Kalendarium/


Om Psykisk Hälsa 2021

Skuld, skam och stigma 

Vecka 46, 16 - 18 november

Östra länsdelen i 

Östergötland - FINSPÅNG, 

NORRKÖPING, 

SÖDERKÖPING OCH 

VALDEMARSVIK 

Program

Föreläsningar under tre dagar

om bland annat hetsätningsstörning, 

barn som växer upp

med missbruk och suicidala tankar 

hos unga. 

För att bryta stigman kring psykisk 

ohälsa behöver vi våga se, prata och

lyssna samt ta steget vidare – både 

som professionell och som

medmänniska.

Innehållet är uppdelat 

efter åldersgrupp:

• Tisdag 16 november    

- Barn och unga

• Onsdag 17 november 

- Mitt i livet

• Torsdag 18 november 

- Äldre

Sänds digitalt!

https://www.norrkoping.se/ompsykiskh%C3%A4lsa


Psykiatrivecka 2021 vecka 46 –

Psykisk hälsa i fokus!

Region Jönköpings län

Bo-Kennet Knutsson 

Verksamhetschef 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län i samarbete 

med flera kommuner, patient- och 

brukarorganisationer, församlingar, 

studieförbunden Sensus och 

Vuxenskolan samt Höglandets 

Samordningsförbund.
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Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och 

det finns mycket som du kan göra för att 

må bättre. Vid svårare tillstånd kan det 

behövas insatser av specialistpsykiatrin. 

Välkommen att ta del av Psykiatriveckans 

föreläsningar om psykisk ohälsa och 

psykiatriska tillstånd. 

Ca 30 föreläsningar som live-sänds och är 

öppna för alla. 

Ex. ur programmet:

• Spelberoende som 

orsak till suicid och 

suicidnära beteende

• Känsloskola

• Oro, ångest hos barn 

och unga

• Lågaffektivt 

bemötande

• Barn som anhöriga

Sänds digitalt!



Psykiatrivecka 2021 

Nya vägar till gemenskap!

Örebro län

15-18/11

Program

Region Örebro län, Kommunerna 

Civilsamhällesorganisationer och 

samordningsförbund
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Under veckan bjuds på 

föreläsningar och kontakter med 

representanter från olika 

verksamheter och föreningslivet, 

några exempel är Finsam, Region 

Örebro län, Hjärnkoll samt 

representanter från kommunen.

På plats i länet

https://www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/psykisk-ohalsa-uppmarksammas-under-psykiatriveckan/


Tid och Plats Initiativ Avsändare Länk Går att se i 

efterhand

Blekinge

16-17 oktober

Psykiatriveckan 2021 tema: Livets berg-

och dalbana

Region Blekinge, Kommunerna Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamn, Sölvesborg och Olofström, Hjärnkoll, NSPH och 

Studieförbundet Vuxenskolan iBlekinge

Program Nej

Norrbotten, Luleå 

11-14 oktober

Den digitala psykiatriveckan 2021 Socialtjänsten, Luleå Kommun, Psykiatrin Region Norrbotten 

samt Norrbottens Kommuner

Program Nej

Falköping

25-28 Oktober

Psykiatriveckan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen Program Nej

Skåne 

4-10 oktober

Skåneveckan för psykisk hälsa Samarrangemang mellan region och kommuner och drygt 70 

olika aktörer

Webbsida Nej

Dalarna 

4-10 oktober

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna Regionen, Kommuner och föreningar Program Delar

Gävleborg, 

4-10 oktober

Psykiatriveckan i Gävleborg Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningsnätverket för 

psykisk hälsa, Svenska Kyrkan, Gävle kommun, Bollnäs 

kommun Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg

Program Ja, stora delar

Västmanland, 

10-14 oktober

Tillsammansveckan – För psykisk hälsa Region Västmanland och länets kommuner, Attention 

Västerås, Balans, Hjärnkoll, NSPH, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Västerås Anhörigstöd, Frisk och Fri Västerås,, 

Länsstyrelsen, Samordningsförbunden Norra, Västerås och 

Västra Mälardalen, RSMH och Ångestsyndromssällskapet

Program Nej

Värmland,

4-8 oktober

Fokusvecka om psykisk hälsa Region Värmland m.fl. Program Nej

Psykiatriveckan 2021 Tidigare initiativ

https://www.sv.se/globalassets/sv-blekinge/bilder/psykiatriveckan/program-psykiatriveckan-2021_utskriftsversion-reviderad.pdf
https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Psykiatriveckan-2021/
https://www.falkoping.se/omsorg--hjalp/stod-till-anhoriga/psykiatriveckan
https://skaneveckan.com/
https://www.regiondalarna.se/press/kampanjer/fokuspapsykiskhalsaidalarna/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/psykiatriveckan-gavleborg-2021/
https://www.vasteras.se/download/18.5400bf4417be432a11a257a9/1632234455770/Digital%20Folder%20Reklam%20Tillsammansveckan%202021.pdf
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/psykisk-halsa/regional-koordinering-psykisk-halsa-i-varmland-rkph/seminarier-forelasningar-konferenser-om-psykisk-halsa/fokusvecka-om-psykisk-halsa/program-for-fokusvecka-om-psykisk-halsa


Saknar du något evenemang i 
sammanställningen?

Skicka då ditt förslag till:
Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

mailto:Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se


Besök gärna

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/


Stort tack för idag! 

www.skr.se/kraftsamling

http://www.skr.se/kraftsamling
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Digitala initiativ

Tips om fler webbsända initiativ
Bonusinitiativ (ej kopplade 

till psykiatriveckan)

Tid och Plats Initiativ Avsändare Länk

12 november Lunchwebbinarium med fokus på 

forskning inom BUP heldygnsvård utifrån 

SBU:s och Socialstyrelsens nyligen 

publicerade rapport

SBU och Socialstyrelsen Rapport

Kommande webbinarie

Tidigare webbinarie

11 okt -12 nov Tema psykisk hälsa på Mittuniversitetets 

studenthälsa. Häng med och lär dig mer 

om hur du kan stärka din psykiska hälsa 

genom enkla tips. Vi arrangerar 

lunchföreläsningar, quiz och aktiviteter

Mittuniversitetet Program

Nov - dec Flera olika seminarier och utbildningar på 

gång under hösten, se kalender

UPH, SKR https://www.uppdragpsy

kiskhalsa.se/kalender/

https://www.sbu.se/sv/publikationer/prioritering-av-vetenskapliga-kunskapsluckor/prioriterade-behov-av-kunskap-och-utveckling-inom-bup-heldygnsvard/
https://www.sbu.se/sv/kalendarium/lunchwebbinarium-den-12-november-med-fokus-pa-forskning-inom-bup-heldygnsvard/
https://www.youtube.com/watch?v=vTWd1QtI-Ak&t=633s
https://www.miun.se/student/studentstod/studenthalsan/temaveckor-psykisk-halsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/

