
11-14 NOVEMBER 2019

FINSPÅNG, NORRKÖPING,  
SÖDERKÖPING OCH VALDEMARSVIK

OM PSYKISK 
HÄLSA
Under vecka 46 samarbetar vi i östra länsdelen 

i Östergötland kring psykisk hälsa
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Psykiatriska veckan är tillbaka men numera under 
namnet Om Psykisk Hälsa. Med det vill vi visa  
på veckans bredd av utbud och som vanligt är  
det flera arrangörer som hjälps åt att arrangera  
en mängd aktiviteter med utgångspunkt i 
området psykisk hälsa. Dagarna är indelade efter 
ålder enligt:

• De ungas dag inleder Om Psykisk Hälsa och i 
år har vi flera intressanta föreläsare såsom 
Johanna Hennberg och Eric Bergström.

• Under tisdagen fokuserar vi på de mitt i livet. 
I år föreläser bland annat Paula Lindberg och 
Thor Rutgersson för oss.

• På onsdagen föreläser Lena Bergquist och 
Patricia Turdor-Sandahl om att åldras och oro 
och ångest i samband med det.

• På onsdagskvällen visas även filmen Kungen 
av Atlantis på Cnema. Då gästas vi även av 
manusförfattaren och skådespelaren Simon 
Settergren.

• På torsdagskvällen är det dags för 
författarafton på Norrköpings stadsbibliotek.  

Alla arrangemang har fri entré och är öppna för 
alla. Det är först till kvarn som gäller.  
Till författaraftonen på stadsbibliotektet behöver 
du föranmäla dig. 

Det finns också utställare att besöka i foajén 
utanför Hemerycksalen.

Välkommen!
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Måndag den 11 november
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Louis De Geer, Hemerycksalen 
Dalsgatan 15, Norrköping

10.15–10.30 
Inledning 
Arrangörerna hälsar välkommen och presenterar veckan.

10.30–11.30 
Folkhälsomyndigheten ger oss inblick i statistikens värld  
Statistik visar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar, 
men vad beror det på och hur kan vi förstå statistiken? Under 
föreläsningen redovisas resultat från enkäter, register och 
kunskapssammanställningar med fokus på barn och unga 
under 25 år. Maria Corell och Hillevi Busch som är utredare 
på Folkhälsomyndigheten berättar mer.

Maria Corell

11.30–12.00 
Hur mår ungdomarna i Östergötland?  
Varje år genomför Region Östergötland och länets kommuner 
enkäten "Om mig". Enkäten skickas ut till elever i årskurs 
8 och år 2 på gymnasiet och berör delvis frågor om psykisk 
hälsa. Emma Hjälte, folkhälsovetare, och Sofia Linstrand, 
ST-läkare i socialmedicin och barnpsykiater, presenterar 
resultatet från ungdomsenkäten 2014-2018 och vad den visar 
att ungdomar behöver och om värdet av att göra ungdomar 
delaktiga i frågor som berör dem.

Hillevi Busch

12.00–13.00 
Paus - Lunch på egen hand
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Johanna Hennberg

13.00–13.50 
Vad är ångest och oro bland 
barn och ungdomar?  
Föreläsningen tar upp vad skolan, 
föräldrar och andra kan göra 
för barn och ungdomar. Vi får 
lära oss mer om tvångstankar/
handlingar, panikångest, social 
rädsla och så kallad generaliserad 
ångest. Malin Gren Landell 
är legitimerad psykolog och 
psykoterapeut. Hon har skrivit 
böcker för lärare och elevhälsa om att se tidiga tecken. Malin 
har även lett en statlig utredning om skolfrånvaro. 

14.00–15.00 
"Man kan vara bäst och ändå 
må sämst.”  
Så beskriver Johanna Hennberg 
från Hjärnkoll sin uppväxt som 
en högpresterande elev med 
oupptäckt autism. En skolgång 
där hennes prestationer över-
skuggade hennes konstanta 
ångest. Först när hon var 25 år 
gammal blev Johanna utredd 
för sin psykiska hälsa, och fick 
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Eric Bergström

Malin Gren Landell

hjälp att hantera sin autism, som kom hand i hand med ADHD, 
tvångstankar, och en livslång ångestdiagnos Idag använder 
Johanna sin kunskap och sina erfarenheter för att förhindra att 
andra ungdomar får vänta lika länge på hjälp. Hon har blivit 
föreläsaren hon själv hade behövt lyssna på när hon var yngre.

15.00–15.30 
Paus - Fika och besöka utställare

15.30–17.30 
Från social fobi till social 
äventyrare 
De som lever med social fobi tar 
dessa tankar till sin spets, vilket  
kan resultera i isolering, arbets- 
löshet och missbruk. I över 15 år  
led Eric Bergström från Ångest-
skolan av detta ångestsyndrom  
innan han kämpade sig fri och tog 
steget upp som entreprenör för att berätta sin historia. Detta 
blev starten på företaget som nu hjälper människor att kunna 
förklara de svåra känslorna som gömmer sig på insidan.
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Tisdag den 12 november 
Louis De Geer, Hemerycksalen 
Dalsgatan 15, Norrköping

13.00–14.00 
Plötsligt förändrades allt över en natt...   
Paula Lindbergs föreläsning förmedlar att det finns hopp trots 
att man hamnat i en svacka av psykisk ohälsa. Det går att åter 

finna livskraft och 
styrka och genom 
det lära sig mer 
som människa.

14.10–14.50 
Mitt i livet 
Att vara mitt i livet kan väcka en hel del oro, ångest men också 
existentiella funderingar kring vad som menas med livet och 
att leva. För vissa kan det innebära en omvärdering av sina 
livsval och relationer, eller att stå vid ett vägskäl i livet och 
behöva välja en riktning. Anne Viitanen Berglund och Marie 
Ljungman, båda socionomer och legitimerade psykoterapeuter 
på S:t Lukas. De berättar om sina erfarenheter av samtal som 
handlar om dessa frågor.

14.50–15.20 
Paus - Fika och besöka utställare

Paula Lindberg
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15.20–16.30  
INSTÄLLT PGA PANIK - Om panikångest och 
depression 
Läkarna pratar med ord som inte känns relevanta och 
vännerna och familjen har svårt att förstå. Vad är egentligen 
ångest? Hur känns den? Vad händer i kroppen, inte bara 
fysiskt utan emotionellt, och hur kan en förhålla sig till 
exempelvis panikångest? Jag berättar om min egen resa, utan 
pekpinnar eller läkarspråk. Thor Rutgersson är författare och 
frilansskribent. Han brinner för folkbildning, folkrörelser, 
skönlitteratur, musik och kulturfrågor.  Hans senaste böcker 
handlar om psykisk ohälsa och maskulinitet. 

Thor Rutgersson
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Onsdag den 13 november
Louis De Geer, Hemerycksalen 
Dalsgatan 15, Norrköping

11.00–12.00 
Existentiell hälsa och ”Samtalsgrupp Senior”  
Vi utsätts alla för gränssituationer i livet när något händer 
som gör att livet inte blir sig likt igen. Seniorer utsätts i högre 
grad för sådana händelser. Det kan handla om pensionering, 
ofrivillig flytt från bostad, förluster av olika slag och ensamhet. 
I det läget finns möjlighet till gruppsamtal som vi kallar för 
”Samtalsgrupp Senior”, där vi samtalar utifrån Samtalskort 
som är inspirerade av WHO:s åtta aspekter av existentiell 
hälsa. Att delta i Samtalsgrupp Senior innebär ett nytt och 
socialt sammanhang och samtal som riktar sig framåt. 

13.15–14.45 
Modet att åldras  
Så länge vi lever har vi chansen 
att växa och blomstra. Livet går 
ut på detta. Vi ställs dagligen 
inför val hela livet. Vad för sorts 
människa vill jag bli? Hur jag 
lever i min vardag påverkar inte 
bara mig, utan också människor 
omkring mig. I sin förlängning 
påverkar det världen. Patricia 
Tudor-Sandahl är författare, 
legitimerad psykolog och 

psykoterapeut, universitetslektor i psykoterapi, retreatledare. 
Hon har även varit Sommar- och Vinterpratare i Sveriges 
Radio P1 och medverkar sedan 20 år i Tankar för dagen.

Patricia Tudor-Sandahl

Lena Bergquist

Lena Bergquist är teolog 
med inriktning mot tros- 
och livsåskådningsfrågor 
samt religionspsykologi,  
kommunikationsvetare 
och pedagog. Hon anställd 
som verksamhets- och 
metodutvecklare på 
Studieförbundet Vuxenskolan 
(SV) i Västmanland. 

12.00–13.15 
Paus - Lunch på egen hand
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14.45–15.15 
Paus - Fika och besöka utställare

15.30–17.00 
Är det självklart att känna 
sig nedstämd och ångestfull 
för att man är äldre?  
Elisabeth Arborelius, präst, 
docent och psykolog berättar 
om egna erfarenheter av att 
leva med återkommande ångest 
och depressioner, hur man kan 
hitta strategier att handskas 
med egen psykisk ohälsa och 
att åldrandet också innebär 
särskilda möjligheter! Elisabeth Arborelius

Filmvisning på CNEMA 
Kungsgatan 56, Norrköping 

18.30-20.30 
Möt maunsförfattaren och se filmen "Kungen av Atlantis"  
Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat 
som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks 
ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken 
och medberoendet till den 
excentriske pappan håller 
honom fast. En drama-
komedi baserad på en sann 
historia. Efter filmen finns 
det möjlighet att ställa 
frågor till Simon Settergren 
skådespelare, producent och 
manusförfattare till filmen. 
Filmen baseras på Simons 
egna erfarenheter av att 
växa upp med en schizofren 
pappa. 

Namnlöst-1   1 2019-02-06   00:31

Öppet hus på Mötesplats Asken 
S:t Persgatan 137, Norrköping 
 
10.00–15.00  
Mötesplats Asken är en träffpunkt för vuxna personer med 
psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa.
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Valdemarsviks Sparbank 
Storgatan 15, Valdemarsvik

16.30–17.30  
Utställning om värdegrunder 
Utställning om ett värdegrundsprojekt som pågått i över ett 
år på Övre Norrbacka. Projektet som har slutförts i sommar 
är ett forskningsprojekt i form av collage som handlar om 
olika ”smultronställen” i Östergötland som deltagarna har 
skaffat information om på bibliotek och internet samt besökt. 
Utställningen visas under torsdagen den 14 november och vissa 
av deltagarna finns på plats för att prata om projektet under två 
tider på torsdagen; 10.00-12.30 och 14.00-16.00. 

Norrköpings stadsbibliotek, 
Mellanrummet 
Södra Promenaden 105, Norrköping

18.00  
Författarbesök: Anna Kåver  
Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. 
Men den kan också allvarligt förgifta vår tillvaro och försvåra 
för oss att leva fullt ut. Oron speglar en känsla av brist på 
kontroll och en osäkerhet. Den inbegriper inte bara vardagens 
konkreta oroskällor som hälsa, ekonomi, arbete, relationer. Utan 
även de stora existentiella frågorna om livets mening, döden, 
ensamhet, kärlek, smärta och otillräcklighet. En utmaning är att 
lära sig skilja mellan den förgiftande oron och den kloka och 
konstruktiva, den oro som är en del av att vara en förutseende 
och omtänksam människa. I sin bok och i sin föreläsning 
lyfter Anna Kåver fram tre perspektiv på oron; det filosofiska/
existentiella, det psykologiska och det biologiska. Hon delar 
med sig av kunskaper samlade av forskare och kliniker inom 

Torsdag den 14 november

Anna Kåver

området, som syftar till att ge 
dig nya förhållningssätt till ditt 
inre, till din oro och hur du kan 
hantera den.  
 
Fri entré men du behöver 
förboka din plats. Det gör du 
på bibliotekets webbplats på 
gotabiblioteken.se eller via 
telefon: 011-15 26 65 eller  
011-15 27 11.
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Biblioteken uppmärksammar 
veckan med tips och bokbord

Finspång 
Huvudbiblioteket, Bergslagsvägen 9 

Öppet:  
måndag-fredag kl 10.00-19.00  
lördag kl 10.00-16.00

Norrköping 
Stadsbiblioteket, Södra Promenaden 105 

Öppet:  
måndag-torsdag kl 8.00-20.00  
fredag kl 8.00-18.00 
lördag-söndag kl 11.00-16.00

Söderköping 
Stinsen, Margaretagatan 19 

Öppet:  
måndag-torsdag kl 10.00-19.00 
fredag kl 10.00-18.00

lördag kl 10.00-16.00

Valdemarsvik 
Huvudbiblioteket, Garvaregatan 3 

Öppet:  
måndag-torsdag kl 10.00-18.00 
fredag kl 10.00-17.00 

lördag kl 11.00-13.00



NSPH
Nationell samverkan för Psykisk Hälsa

Om Psykisk Hälsa sker i samarbete mellan

Om Psykisk Hälsa arrangeras i samarbete mellan 

Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks 

kommuner, Region Östergötlands psykiatriska klinik i 

Norrköping, Capio Psykiatri i Norrköping samt NSPH 

Östergötland - Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Om Psykisk Hälsa är en temavecka som sätter psykisk 

hälsa i fokus. Arrangemanget startades i slutet av 1990-

talet för att bredda kunskap och kännedom om psykisk 

hälsa, vilket är en angelägen fråga även idag. Under 

veckan anordnas en mängd aktiviteter med 

utgångspunkt i psykisk hälsa.


