
3 AV 4 HAR ERFARENHET AV PSYKISK OHÄLSA 

Idag a r psykisk oha lsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 

Det kan upplevas som sva rt att prata om det. Ma nga a r 

ra dda fo r att bli diskriminerade eller mobbade. Andra, 

som inte har erfarenhet av psykisk oha lsa a r ra dda fo r att 

go ra fel. 

Bristande kunskaper om psykisk ha lsa skapar ono digt li-

dande och utanfo rskap fo r den som ma r da ligt.  

Alla har en psykisk ha lsa, na got som de flesta av oss inte direkt ta n-

ker pa . Psykisk oha lsa innefattar allt fra n psykisk sjukdom till psy-

kiska besva r som sto r va lbefinnandet och pa verkar va ra dagliga 

liv. 

Det finns flera olika psykiska sjukdomar: exempel schizo-

freni, depression, olika a ngesttillsta nd etc.  

Medfo dda neuropsykiatriska funktionsnedsa ttningar som 

ADHD, Aspergers, etc. – kan ge psykiska funktionsfo ra nd-

ringar. Da  pratar man om en psykisk funktionsnedsa ttning. 

Men Hja rnkoll vill hellre prata om psykiskt funktionssa tt eller psy-

kiska olikheter. 

VÅGA PRATA OM PSYKISK OHÄLSA 
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• Skapa en friskhetsfra mjande miljo  

• Uppmuntra till ett o ppet klimat som tilla ter 

samtal kring psykisk oha lsa 

• Arbeta mer fo rebyggande 

• Uppta ck tidiga tecken och vet hur du bo r go ra 

na r na gon i din na rhet ma r da ligt.  

 

(H)JÄRNKOLLS AMBASSADÖRER 

Att o ka o ppenheten om psykisk oha lsa a r Hja rnkolls viktigaste 

uppgift. Motorn i arbetet a r engagerade och kunniga ambas-

sado rer som fo rela ser om sina erfarenheter av psykisk 

oha lsa. Va ra ambassado rer a r kvinnor och ma n med erfa-

renhet av en rad olika psykiska sjukdomar och funktions-

tillsta nd, ba de sja lvupplevt och som anho rig. Ambassado -

rerna fo rela ser pa  skolor, arbetsplatser, myndigheter, i 

fo reningar och ute i samha llet. Allt fo r att visa att psykisk 

oha lsa inte a r na got att vara ra dd fo r. Vi har bara olika funktionssa tt och vi tja -

nar alla pa  att olikheterna tas tillvara, ma nskligt och ekonomiskt.  

Ambassado rerna kan bidra med en unik kunskap 

om till exempel: 

• hur det a r att leva med olika diagnoser, t.ex. 

depression, bipola r sjukdom, adhd, add och 

autismspektrumdiagnos 

• hur medarbetare och chefer kan bemo ta och 

sto tta en person som har psykisk oha lsa 

• hur det a r att vara ung och leva med psykisk 

oha lsa 

• hur migration kan pa verka psykisk ha lsa 

• hur det a r att vara senior med psykisk oha lsa. 

 

KONTAKTA OSS 

info@nsphblekinge.se 

www.blekinge.hjarnkoll.se 

 

FÖLJ OSS 

BLI EN AV OSS SOM FÖREBYGGER 

hjarnkollblekinge 

DET FINNS EN 

OTROLIG KRAFT 

I MÖTET MELLAN 

MÄNNISKOR! 


