
            Det ska inte
            ses olika att
ha ont i själen eller
att ha ont i ryggen” 

Se livets möjligheter!
Psykeveckan
VästerbottenV45

Välkommen, arrangemangen riktar sig till alla intresserade!

Psykeveckan 
Med hjälp av föreläsningar, 
kulturella aktiviteter och andra 
arrangemang vill vi öka förståelsen 
och kunskapen om psykisk ohälsa

6 –10 november 2017 i Skellefteå

Psykeveckan pågår i hela Västerbottens Län.

Arrangemangen är kostnadsfria om inget annat anges!

Program finns på webbplatsen: www.socialpsykiatri.se eller 
gå in på vår Facebook: facebook.com/psykeveckan

Som en del i psykeveckan anordnar Anderstorpsgymnasiet och 
Baldergymnasiet en föreläsning med Ann-helen Häggrund från 
Medlefors om ”Hjärnans betydelse för vårt mående” 

Kontaktperson vid eventuella frågor:
Liz Bertholdsson, liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan:

Föreningarnas Hus i Skellefteå, Region Västerbotten, 
Skellefteå kommun, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i 
Västerbotten, Svenska kyrkan - Skellefteå landsförsamling, 
Västerbottens Läns landsting

Hemsida Facebook

KUNSKAPSCENTRUM
SOCIALPSYKIATRISKT

I  V Ä S T E R B O T T E N



Ann-Charlott Pavval  Thomas IdergardElizabeth Waara

Program Psykeveckan Skellefteå 2017

Ullakarin Nyberg

Onsdag 8 november

18.00  Öppet Hus på Mötesplats Castor
  
19.30  Utdelning av Psykiatripriset 
  
  Lokal: Föreningarnas Hus

Torsdag 9 november 
  
  Uppmärksammas problematiken
  om hemmasittare från skolan:
   Det är väl bara att dra ut datasladden!
  - Hur bemöter vi hemmasittare?
  Föreläsning,  Johanna Brännström och 
  Helen Brännström
  Barn och ungdomar som av olika anledningar  
  inte går i skolan är ett växande problem som  
  skapar lidande för individer och stora 
  kostnader för samhället. Närvarostödsteamet  
  ”Tillbaka till skolan” delar med sig av metoder  
  och erfarenheter från 

13.00-15.00 För dig som i ditt arbete möter barn och 
  ungdomar med denna problematik

19.00-21.00 Öppen föreläsning

  Lokal: Campus, Forumsalen
 

Fredag 10 november  

19.00-21.00 Från politiken till Jesus - en livsresa i tro
  Föreläsning, Thomas Idergard, katolsk präst 
  i Jesuitordern
  
  Lokal: Anderstorps kyrka

Måndag 6 november
 
13.00  Invigning

  Lokal: Campus, Forumsalen

13.00-16.00 Att möta den som inte orkar levat!
  Föreläsning, Ullakarin Nyberg
  Varje vecka tar 30 människor i Sverige sitt liv. 
  Ullakarin Nyberg är en av dem som står bakom   
  SVT-serien ”30 liv i veckan”. Hon föreläser om psykisk  
  hälsa och ohälsa och vad var och en av oss kan göra  
  för att hjälpa. Ullakarin Nyberg är ordförande i   
  Svenska Psykiatriska Föreningen, suicidforskare,   
  föreläsare och författare. 
  
  Lokal: Campus, Forumsalen

19.00-21.00 Våld i nära relationer
  Föreläsning, Elizabeth Waara, socionom och 
  kurator, föreläsare i ämnet som arbetar på 
  Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus
  
  Lokal: Campus, Forumsalen
 

Tisdag 7 november

19.00-21.00 Hur du kan främja din psykiska hälsa
  Föreläsning,  Ann-Charlott Pavval, Hälsopedagog   
  och Yogalärare Medlefors Folkhögskola
 
  Lokal: Campus, Arenan

 Helen Brännström och Johanna Brännström


