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Nyhetsbrev med senaste nytt från Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll

Hjärnkollambassadörens berättelse
öppnar upp samtal om psykisk ohälsa

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla
ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Ett av våra sätt att
öka kunskap om psykisk ohälsa i Sverige är genom våra Hjärnkollambassadörer som
berättar om psykisk ohälsa, sin egen eller som anhörig. Deras unika berättelser ökar
kunskapen, inger hopp och motverkar fördomar.

Hjärnkolls ambassadörer består av personer med olika ursprung, åldrar och bakgrund spridda över hela
landet. Alla med olika erfarenheter av psykisk ohälsa och unika berättelser. De erfarenheter som
Hjärnkollambassadörerna föreläser om är bland annat utmattning, stress, NPF-diagnoser, psykisk sjukdom
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Läs mer och boka en Hjärnkollambassadör på vår hemsida

och suicid.

Det gemensamma för våra Hjärnkollambassadörer är att de vill och kan berätta om sina egna erfarenheter
och har fått utbildning för uppdraget. Genom den egna berättelsen ökar förståelsen för hur det kan vara att
leva med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, men också det som gjort positiv skillnad för
personens återhämtning och psykiska hälsa. Hjärnkollambassadörens berättelse ökar kunskapen, inger
hopp, motverkar fördomar och stigman. Deras berättelser kan också öppna upp för fortsatta samtal om
psykisk ohälsa och hälsa på arbetsplatsen, inom vård och omsorg, i skolan och inte minst i hemmet.

Det finns stora möjligheter för dig att boka en Hjärnkollambassadör som passar just dina önskemål,
gällande allt från erfarenhet och ålder till arbetslivserfarenhet. Oavsett om det gäller en arbetsplats, skola,
myndighet eller företag kan Hjärnkollambassadörer föreläsa, delta i paneldebatter eller sitta med i olika
fokusgrupper för att bidra med perspektiv från egen erfarenhet - ett perspektiv som annars lätt tappas bort.

Utöver våra ordinarie föreläsningar kan flera av våra ambassadörer också hålla sin föreläsning via länk,
vilket skapar flera möjligheter för dig som vill boka en Hjärnkollambassadör.

  

Nytt i webbutiken – mössor och 
pärlarmband med budskap

Riksförbundet Hjärnkoll har tagit fram nya profilprodukter, en svart och röd mössa med
texten "Våga prata, våga lyssna" och pärlarmband med budskap.

Utöver våra trycksaker finns nu nya profilprodukter i form av en mössa och pärlarmband med olika
budskap att beställa i vår webbutik. Du kan välja mellan en röd eller svart mössa med texten "Våga prata,
våga lyssna" och tre pärlarmband i två olika storlekar med texten "Våga prata", "Våga lyssna" och
"Hjärnkoll".

https://gantrack5.com/t/l/6621604/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
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Besök vår webbutik för att beställa produkter

Mössan är gjord av ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull och pärlarmbanden är gjorda med
bokstavspärlor i akryl och färgade Jade-pärlorna. Pärlorna är trädda på elastisk tråd.

  

Här kan du anmäla ditt deltagande

Webbinarium om vårdskador 
inom rättspsykiatrin

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas Arvfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin
anordnar ett webbinarium med fokus på vårdskador inom rättspsykiatrin.

Webbinariet sänds den 15 mars kl 14.00-16.30 via Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas YouTube-
kanal. Länk till sändningen skickas ut till alla som anmält sig. Det kostar inget att delta men anmälan
krävs. Här kan du läsa mer om webbinariet.

  

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet 
att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Nyhetstips? 

https://gantrack5.com/t/l/6621605/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
https://gantrack5.com/t/l/6621607/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
https://gantrack5.com/t/l/6621606/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
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Mejla Hjärnkolls kommunikatör elina.loow@hjarnkoll.se

Besök vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Se nyhetsbrevet i webbläsaren  |  Avsluta din prenumeration

https://gantrack5.com/t/l/6621608/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
https://gantrack5.com/t/l/6621609/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
https://gansub.com/t/v/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/
https://gansub.com/subscription/2_NTMwNjA0MDQ5NDI=/unsubscribe/



