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Torbjörn Olofsson

Från: Hjärnkoll <elina.loow@hjarnkoll.se>
Skickat: den 30 augusti 2019 12:01
Till: Torbjörn Olofsson
Ämne: Senaste nytt från Hjärnkoll!

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

 

Boka samtalsgrupper med seniorambassadörer 

Klicka på bilden för att se filmen från ett utbildningstillfälle av samtalsgruppledare. 
 

Under hösten genomför Hjärnkoll en kampanj tillsammans med våra regionala 
föreningar i Örebro, Skåne, Gävleborg, Västerbotten och Västmanland. Vi kommer i 
varje region bjuda in till frukost- eller lunchseminarier där vi presenterar våra 
seniorambassadörer och lanserar samtalsgruppskonceptet Vi pratar om livet - en 
samtalsgrupp för seniorer. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete kan anordna 
samtalsgrupper för äldre, t.ex. på äldreboenden, vårdcentraler, genom träffpunkter eller 
i bostadsområden. 

Boka samtalsgrupper med våra seniorambassadörer i våra regionala föreningar!  
För mer info besök vår hemsida. 

 

World Mental Health Day 
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10 oktober är det dags för årets World Mental Health Day. NSPH och Hjärnkoll 
bjuder in till en inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos äldre med 
medverkande som bl.a. musikern Janne Schaffer, riksdagsledamot Barbro Westerholm 
och Hjärnkolls seniorambassadörer. Välkommen till en heldagskonferens i Stockholm. 

För mer info: https://nsph.se/evenemang/wmhd2019/ 

Anmäl dig via: http://machform.nsph.se/view.php?id=49924 

 

Vad tycker våra uppdragsgivare? 

Efter våra ambassadörers föreläsningar skickar vi alltid ut en utvärdering till våra 
uppdragsgivare för att följa upp hur föreläsningen gick. Nu har vi listat citat från några 
av våra uppdragsgivare på vår hemsida. 

 

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att alla ska få lika rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt.   

Nyhetstips? Mejla Hjärnkolls kommunikatör: elina.loow@hjarnkoll.se 

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler. 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter. 

 

 
  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

 




