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Det är vi som 
gör förbundet

VERKSAMHETSLEDARENS KOLUMN

PETRA NUMMELIN
Verksamhetsledare på Psykosociala förbundet

JAG SITTER I TÅGET mot Österbotten och funderar över 

texten som jag ska skriva till tidningen. Efter att ha 

jobbat som förbundets verksamhetsledare i snart fyra 

månader har jag insett hur värdefullt och viktigt arbe-

te som görs i förbundets regi, för psykisk hälsa för alla. 

”Psykisk hälsa för alla”. Jag brinner för den meningen. 

Den ger mig motivation och inspiration att jobba i och 

för förbundet. Meningen är också förknippad med mina 

värderingar. Och som ni vet är det värderingarna som 

styr vår motivation. Ibland kan våra värderingar rubbas, 

vilket inte alltid behöver vara en dålig sak eftersom vi då 

kan få nya insynsvinklar och se nya möjligheter.

KANSKE OCKSÅ DU har erfarenhet av att alla i din omgiv-

ning inte ser saken på samma sätt, inte hejar eller ropar 

yes inför din process – omgivningen kanske inte gillar 

att du, dina värderingar och dina prioriteringar ändras. 

Kanske omgivningen helt enkelt behöver lite tid för att 

anpassa sig till det nya. Omringa dig med människor 

som ser dig, tror på dig och vill dig väl – det önskar 

jag oss alla. Jag är tacksam över att jag har upplevt en 

känsla av samhörighet, en känsla av att vänner ställer 

upp när jag behövt hjälp och att främmande människor 

tagit sig tid att säga hej. Allt det försöker jag också göra, 

ge tillbaka.

JAG ÄR GLAD och stolt över att vi i den här tidningen kan 

dela med oss av det fina vi har inom förbundet; allt från 

medlemsföreningar till sakkunniga i vår kursverksamhet 

och samarbete bland annat med vår takorganisation 

SAMS. Det är viktigt att vi modigt tar fram det vi är och 

vad vi står för. I den här tidningen bjuder vi på berättel-

ser ur vardagen, om vad våra medlemmar gått igenom 

och vi får ta del av varandras vardag och känslor. Jag 

tycker om känslan av att få dela med sig.

Sköt om dig, var mån om varandra.•
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ITEMA       

”Diagnosen var pussel-
biten som saknades”
– Det är aldrig riktigt tyst och lugnt i min hjärna. Om jag gör en sak så 

pågår det samtidigt en massa annat inom mig. Jag blir lätt distraherad 

av ljud och tankar och intryck, vilket gör att jag har svårt att fokusera. 

Därför var det en lättnad att få diagnosen, den förklarar så mycket.

Det säger Ronja Slotte, som fick diagnosen adhd som 34-åring.

TEXT PERNILLA NYLUND  FOTO MARTINS KUBULNIEKS

I MOTIVATION

HELA LIVET har Ronja Slotte funderat på 

vad hon har för fel. Varför hon känner 

och mår som hon gör? Varför hon inte 

kan fokusera? Varför hon överväldigas av 

intryck och lätt blir stressad? Varför hon 

zoomar ut och börjar dagdrömma så 

fort det blir tråkigt eller ointressant?

– Jag tror att adhd lätt kan miss-

uppfattas. När man googlar adhd får 

man uppfattningen att det främst är 

så kallade ”stökiga pojkar som inte kan 

sitta stilla” som får diagnosen. Jag tror 

att mörkertalet är stort, och att många 

vuxna lever med adhd utan att veta om 

det, och därför inte söker hjälp för sina 

besvär.

– För mig var det väldigt viktigt och 

en enorm lättnad att få diagnosen, 

eftersom den förklarar så mycket – 

varför jag beter mig som jag gör, varför 

jag har mått som jag har gjort, och den 

hjälper även människor i min närhet att 

förstå varför jag gör tusen saker sam-

tidigt eller varför jag måste ha ordning 

och reda. Har man kaos i hjärnan un-

derlättar det om saker är på sin plats där 

hemma, säger hon.

RONJA BERÄTTAR att hon redan under 

skoltiden utvecklade strategier för att 

klara av vardagen och skolarbetet. Hon 

hade lätt för att lära sig saker, speciellt 

om det var intressant. Då kunde kunde 

hon minnas allt i detalj. Men genast det 

blev tråkigt zoomade hon ut och min-

des ingenting.

– Skoltiden var jobbig, men jag såg 

alltid till att sitta bredvid duktiga per-

soner, som kunde berätta hur jag skulle 

göra eller visade mig de rätta svaren på 

provet. I högstadiet såg jag till att sitta 

bredvid människor som var bra på att 

förklara det läraren sa, så att jag också 

kunde förstå. Som vuxen har jag lärt mig 

Bor: I Nykarleby.

Ålder: 34 år.

Familj: Sambo och två barn.

Drömmer om: Att bo i Spanien 
och leva ett lyckligt liv i solen och 
värmen.

Om framtiden: Hösten 2022 flyttar 
jag och min familj tillsammans med 
min exman och hans flickvän plus 
hennes dotter till Barcelona.

RONJA SLOTTE
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att om jag måste göra något som kräver 

koncentration så behöver jag göra det 

strax efter att jag har vaknat på morgo-

nen, för då har hjärnan inte hunnit ta in 

så många intryck.

FÖR ATT FÅ diagnosen gjordes en 

utredning på mentalvårdsbyrån. Ron-

ja fick svara på en mängd frågor och 

gick tillsammans med en sköter-

ska igenom en mängd papper som 

hon fyllde i, främst för att utesluta and-

ra diagnoser. Om resultatet tyder på 

adhd bokas därefter ett möte med en 

psykiater, som i sin tur ställer diagnos.

– Det var en lång intervju där man 

skulle svara väldigt specifikt på frågor 

som handlade om både hur man varit 

som liten och hur man är som vuxen. 

Det krävdes flera möten med sköter-

skan för att plöja igenom intervjun. 

Sen gjorde man i princip samma inter-

vju igen tillsammans med psykiatern. 

Det är väldigt viktigt just med adhd att 

man får rätt diagnos med tanke på vilka 

mediciner man eventuellt kan få, säger 

hon.

MEDICINERING INLEDDES och Ronja 

har i dagsläget testat två olika medicin-

er – en som hade jobbiga biverkningar 

(främst ångest), och en som hon säger 

fungerade ungefär som en ”lightversion”.

– Ja, den kanske inte är helt optimal, 

men det finns många olika adhd-medi-

ciner så jag håller på att testa mig fram. 

Den jag har nu hjälper ganska bra, men 

känns som att den gör min adhd till en 

lightversion. Tankarna är lugnare och 

jag har lite lättare att fokusera på en sak i 

taget. Förutom medicinen är sömn och 

rutiner jätteviktiga för personer med 

adhd. Fysisk träning är också något som 

gör mig gott. Att leva med adhd är på 

många sätt ett handikapp och det kan 

vara svårt för omgivningen att förstå, 

men det finns mycket hjälp att få som 

gör livet och vardagen lättare att hantera.

RONJAS EGNA ORD:

Om adhd

Har hela mitt vuxna liv funderat på 

”va ja har fö fejl”. Har också grubblat 

mycket på min barndom och varför 

jag alltid haft lite komplicerade rela-

tioner och varför jag var så jobbig.

Att gå i skola har alltid varit jobbigt 

för mig eftersom jag alltid haft svårt att 

fokusera. Jag blir lätt distraherad av ljud 

och tankar och intryck. I vuxen ålder 

har jag lärt mig att jag måste studera när 

alla andra sover. Helst på morgonen då 

jag fått så lite intryck som möjligt. Jag 

har lätt för att lära mig intressanta saker 

men svårt att ta in ointressant informa-

tion. Att fylla i en blankett eller att skat-

tedeklarera är för mig en omöjlig uppgift. 

Är en expert på att organisera. Det har 

varit ett sätt för mig att överleva. Har man 

kaos i hjärnan måste man ha organi-

serat och städat runt sig. Så har det varit 

för mig. Tror man blir expert på att ta till 

knep om man har adhd! Har börjat ta 

medicin för att se vad som händer. Jag 

önskar jag kunde bli bättre på att hålla 

fokus. Det är min dröm. Sen älskar jag 

faktiskt mig själv och tycker om min per-

sonlighet, trots allt. Men så har det inte 

alltid varit. 

Om medicinering

Har nu testat två olika adhd-medi-

ciner. Den första hade minimal ef-

fekt men dubbeldos gjorde att jag ville 

krypa ut ur mitt eget skinn. Testade 

en annan medicin och oh my God! 

Tänk att jag levt ett 34 år långt liv och haft 

kaos i min hjärna – varje dag! Små mot-

gångar har känts överväldigande stora 
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och att få ihop en vanlig dag har varit en 

ständig kamp. Tänk att många inte märkt 

eller att jag själv inte fattat att livet inte be-

höver vara så svårt. För första gången på 

34 år har min hjärna aldrig varit så har-

monisk och skarp. ”En sak i taget” är ju 

faktiskt något som är möj-ligt. Tidigare 

har en sak i taget varit den saken plus 57 

andra saker som snurrar samtidigt. 

Det finns förmodligen många med 

adhd som inte har en aning om att de 

har det, som är rädda för att ta reda på 

om de har det, och som kanske inte 

vågar ta medicin. Man ska göra som man 

vill. Men för mig är det här en räddning. 

Jag är så otroligt tacksam för de typer 

som vågade fråga mig om jag kanske har 

någon diagnos. Och jag är otroligt stolt 

över mig själv som vågade och orkade ta 

tag i det här. •

– Adhd är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (inte en 
sjukdom).
– Adhd påverkar hur du kan kon-
centrera dig och kontrollera ditt 
beteende. Den kan även påverka 
hur aktiv eller intensiv du är.
– Adhd har ingenting med hur 
intelligent du är som person, 
utan handlar om hur hjärnan och 
nervsystemet fungerar.
– Att ha adhd kan yttra sig på 
olika sätt hos olika personer och 
olika symtom kan visa sig under 
olika tidpunkter i livet. Typen av 
svårighet varierar beroende på 
individ.
– De tre vanligaste symtomen: 
Svårighet med uppmärksamhet, 
svårt med impulskontroll och 
överaktivitet.
– Ytterligare symtom en person 
med adhd kan känna igen sig i: 
Svårigheter att följa långa instruk-
tioner, svårt att komma igång 
med uppgifter, många tankar och 
idéer i huvudet samtidigt, svårt att 
passa tider, svårt att hålla ordning 
på saker och ting och svårigheter 
att sova.

Källa: www.minstoradag.org

ADHD

Från höstdepp till höstpepp
Hösten känns som en nystart. Skolorna har startat och vi 
har återgått till vardagsrutinerna med jobb eller annat. Även 
om sommaren har varit underbar är det skönt med rutiner, 
det gillar jag. För att peppa dig inför hösten så kommer här 
mina bästa tips. Ta hand om dig!

TEXT SONJA WICKMAN

Motionera med
en vän 

Gör något du 
tycker om varje 

dag

Gör det mysigt 
hemma

Tänd ljus 

Även om hösten är vacker, så är den en svår 
årstid för många. Det är viktigt att vara snäll 
mot sig själv och att inte kräva att man ska  
orka med så mycket.

Starta en 
ny kurs

Titta på nya tv-
program och serier

Prioritera sömnen

Var snäll mot
dig själv
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GÄSTKOLUMN

Få bort det 
mörka molnet
EN HELT VANLIG vardag satt jag tillsammans med en ungdom 

och pratade om hens skolarbete. Ungdomen var på slutrakan 

av grundskolan, men det fanns ett ämne som stod i hens väg 

för att bli färdig. Ungdomen berättade att hen vet att ämnet 

måste göras men att bara tanken på ämnet känns som ett 

mörkt moln i bakhuvudet, och att det därför är svårt att ens 

börja med uppgifter i ämnet. Okej, vill du att vi ska fundera 

tillsammans på vad vi kan göra för att få bort det här molnet? 

frågade jag. Ungdomen nickade till svar, och efter det följde en 

period då vi steg för steg fick bort det mörka molnet som stod 

i vägen för hen att bli färdig. Ungdomen kämpade hårt och 

fick slutligen sitt avgångsbetyg.

MOTIVATIONEN ÄR något som jag tror att alla åldrar tampas 

med ibland, eller snarare bristen på motivation. Vi lever i en 

värld som har ett ständigt hårt tempo och ibland blir det 

bara för mycket på en gång, vilket kan göra att vi tappar vår 

motivation. Detta kan bland annat synas hos unga gällande 

skolmotivation. Under en period då jag arbetade som skol-

coach handlade många av samtalen jag hade med unga om 

just detta, hur få tillbaka motivationen att göra skolarbete. Jag 

brukade ofta börja med att fråga vad den unga tror att jag 

kan göra för att hjälpa hen, kan jag till exempel ge tips på hur 

ungdomen kan strukturera sitt skolarbete eller prata med en 

lärare om möjligheter till extra stöd i ett ämne. I flera fall be-

hövde jag inte ens göra något konkret för att hjälpa, utan det 

räckte med att den unga fick prata ut. I andra fall blev det mer 

diskussion, till exempel om hur man kan minska på prokrasti-

nering genom att ta mikropauser mellan tunga skoluppgifter. 

Jag brukar också poängtera att alla är olika, och att vi därför 

har olika metoder som hjälper oss att hitta motivationen.

ATT HITTA SÄTT att motivera sig själv är långt ifrån lätt ibland, 

speciellt inte när det finns så många saker runt oss som lätt 

drar till sig vår uppmärksamhet. Jag själv är ett stort fan av 

listor, eftersom en överstruken uppgift blir en konkret symbol 

för att en uppgift är gjord. Att ha pauser mellan uppgifter är 

också något jag ser som viktigt, att man både får lämna en 

uppgift bakom sig och belöna sig själv innan man tar sig an 

nästa. Eller bara djupandas lite innan man återgår till en mer 

krävande uppgift.

AVSLUTNINGSVIS TROR jag också självmedkänsla är viktigt då 

det kommer till motivation. Vi har alla dåliga dagar och ibland 

är det svårt att hitta motivationen. Så ibland får det helt enkelt 

vara okej att alla punkter på listan inte blir överstrukna. Hu-

vudsaken är att vi känner oss nöjda över vad vi gjort under 

dagen, och får bort det mörka molnet ett steg i taget. •

LOVISA TILL
Före detta skolcoach, med en politices magisterexamen 
i utvecklingspsykologi och en förkärlek för listor
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Så höjer du din
lägsta nivå
Mat, sömn, träning och återhämtning. Det är några av de 

byggstenar som vi behöver för att må bra. Psykologen Henrik 

Wiman tror på det enkla konceptet, inte på att jaga den totala 

lyckan.

TEXT  SONJA FINHOLM  FOTO JOHAN WAHLGREN
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”Mitt budskap är att höja den 
lägsta nivån i stället för att 
jaga den totala lyckan.”

HENRIK WIMAN

NÄR PSYKOLOGEN och föreläsaren 

Henrik Wiman ställer sig på scenen i 

Jakobstad i oktober kan publiken räk-

na med att få en hel del goda råd. Han 

brinner för att hjälpa folk på bred front 

och har skapat en verktygsback som 

alla kan ha nytta av.

– Mycket handlar om de grund-

läggande sakerna i livet, om de är på 

plats så är det betydligt enklare att tri-

vas med tillvaron, säger han.

I SITT ARBETE som psykolog har han 

märkt att det finns mycket man med 

små medel kan göra för att må bättre, 

och mycket av det kan du dessutom 

göra på egen hand. En del behöver 

naturligtvis mera hjälp och vård, och 

de erbjuds individuella lösningar, men 

under sina föreläsningar och på so-

ciala medier vill Henrik Wiman erbju-

da ett slags smörgåsbord med själv-

hjälpsmetoder som passar för de 

flesta:

– Mitt budskap är att höja den läg-

sta nivån. I stället för att jaga den tota-

la lyckan och jämföra dig med glans-

Gör: Psykolog, canceröver-
levare, skribent och förelä-
sare. Jobbar till vardags som 
psykolog inom primärvården 
i Uppsala.

Motto: Livet bör tas med en 
stor nypa salt och psykolo-
gisk kunskap bör ges lättför-
ståeligt, tillgängligt och med 
rätt dos humor.

Vill du läsa mera? Följ gärna 
Henrik Wiman på hans 
Instagramkonto  @psykolo-
genhenrik

HENRIK WIMAN
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bilder av andras perfekta liv kan vi bli 

bättre på att vara lyckliga i stunden. 

Vår vardag är vårt fundament och om 

vi lyckas skapa en lite trevligare vardag 

med lite mindre stress är det enklare 

att ta tillvara de lyckliga stunderna. 

Om vi höjer dalarna lite grann blir det 

helt enkelt lättare att ibland nå toppen.

HAN PRATAR om enkla saker som att 

sova tillräckligt, hitta tid för träning, äta 

mångsidigt och att se till att få in till-

räckligt med återhämtning i vardagen.

Henrik Wiman säger att han är 

glad att vi överlag blivit bättre på att 

ta ansvar för vårt eget mående. Men 

visst finns det fortsättningsvis de som 

stressar på jobbet, lever på snabbmat 

och knappt hinner varken sova eller 

träna och ändå funderar på varför de 

inte mår så bra.

– Ett gott råd är att fokusera på det 

du kan påverka. De som kommer och 

lyssnar på mig får konkreta tips och 

verktyg som man enkelt kan imple-

mentera i sin egen vardag, säger han.

HENRIK WIMAN vet vad han talar om. 

Han är utbildad psykolog och har 

jobbat många år inom öppenvården 

i hemstaden Uppsala. Han har också 

egna erfarenheter att falla tillbaka på. 

När Henrik var 14 år insjuknade han 

i cancer, och tre år senare kom can-

cern tillbaka. Det var en tuff tid, men 

han blev frisk och sedan dess har han 

försökt ta tillvara på de små stunderna 

och försöker fokusera på det som är 

viktigt: att ta hand om både kroppen 

och knoppen och vårda de egna rela-

tionerna. Henrik Wiman har alltid varit 

öppen med sin sjukdom.

– Att hantera ångest och psykiska 

sjukdomar är lite lika som att hantera 

en cancerdiagnos. Om du vågar vara 

öppen och prata om det som händer 

så blir vardagen lättare.

ATT HENRIK Wiman är populär syns 

inte minst på sociala medier. Hans In-

stagramkonto @psykologenhenrik har 

i dag över 37 000 följare och många av 

inläggen har över hundra kommen-

tarer. Själv tar han framgången med 

ro, men säger samtidigt att det känns 

bra att kunna nå ut till så många.

– Jag tror att en del av framgån-

gen beror på att jag öppnar upp den 

psykologiska kunskap jag har och 

försöker presentera den på ett lättill-

gängligt sätt. Tydligen finns det ett 

stort behov av den sortens innehåll.

Henrik Wiman har hittat sin nisch, 

och tanken är att fortsätta utveckla 

sina kanaler och göra ännu mer i 

form av utbildningar och föreläsnin-

gar. Han drömmer också om att ge 

ut en bok, baserad på forskning och 

egna erfarenheter – precis som allt 

annat han gör. • 

Daglig checklista för att 
höja den lägsta nivån

– Sov tillräckligt.

– Ät bra.

– Rör på dig.

– Gör något roligt.

– Gör något meningsfullt.

– Förlåt dig själv.

Stressad på jobbet?     
Så vet du när det 
är dags att dra 
i handbromsen

        Rött ljus:

• Hjärtat bultar av ingen         
anledning.

• Tankarna snurrar oavbrutet 
och fokuset har försvunnit.

• Känslorna är överallt och 
ingenstans.

• Du är ofta sjuk.

                 Gult ljus:

• Ibland känner du                
tryck över bröstet.

• Allmänt mycket spänd.

• Jobbet tar med och            
mer tid, balans går inte.

• Du har kortare stubin,        
men kan hålla det inne.

           Grönt ljus:

• Du kan fokusera.

• Du har för det mesta            
ork kvar efter jobbet.

• Känslorna är ganska stabila.

• Tankarna går ibland                 
åt till jobbet, men det              
påverkar inte så mycket.

Källa: @psykologenhenrik

FÖRELÄSNING I JAKOBSTAD

12 oktober föreläser psykologen 
Henrik Wiman i Jakobstad. Före-
läsningen är ett samarbete mellan 
Jakobstads Arbis och Psykosociala 
förbundet.

•

•

•
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Ett år med smart
återhämtning
För att öka min egen självmedkänsla har jag under detta år bestämt mig 

för att jobba med två saker – smart återhämtning och självbestämmande. 

Här bjuder jag på mina tankar om detta.

TEXT  ANNICA WAHRMAN  FOTO PIXABAY

BOKEN RELOAD: så blir du återhämt-

ningssmart av Henrik Fexeus och 

Catharina Enblad har legat på mitt vir-

tuella nattduksbord i väntan på att jag 

ska hinna återhämta mig tillräckligt för 

att orka och hinna läsa den. Nu får jag 

lov att konstatera att jag borde ha gjort 

precis tvärtom. Tack vare dessa tips om 

hur jag hinner uträtta alla måsten och 

samtidigt spara välbehövlig energi – 

också för saker som jag verkligen har 

lust med – har jag åtminstone kommit 

en längre bit på vägen mot självmed-

känsla. Författarna tipsar om att roliga 

saker och kravlös aktivitet de facto är 

återhämtning, och matar vi inte också 

våra späckade dagar med något roligt så 

kommer den där evinnerliga tröttheten 

som flåsar i nacken i kapp oss förr eller 

senare. Tanken med aktiv återhämtning 

är att det inte ska finnas några måsten 

förknippade med den roliga aktiviteten 

som vi väljer att göra för att få mer ener-

gi. Som barn njöt jag av att måla med 

vattenfärger eller göra skogsutfärder 

med varm kakao i termosen, och dessa 

minnen har jag för avsikt att återuppliva.

FÖRFATTAREN DELAR med sig av en 

uppsjö med små knep, och sedan 

delar de in olika planer för återhämt-

ning beroende på om man är en plikt-

trogen person, en presterare, eller en 

passiv soffmysare. För den plikttrogna 

och presteraren gäller det att hitta 

avstressande motvikt, medan det för 

den passiva gäller att vänja hjärnan vid 

att aktivera sig. Presteraren behöver lära 

sig att släppa uppgifter i tid och inte 

gno sig slut. Den plikttrogna kan ha stor     

nytta av att lista sina prioriteringar i form 

av två kolumner som står för vad man 

själv vill göra respektive vad man gör 

för andra. Det här gäller alla; om listan 

på vad vi gör för andra är lika lång som 

listan på saker vi gör för oss själva är det 

en hälsosam påminnelse om att inte åta 

sig fler uppdrag.

ATT KOPPLA av är inte heller helt lätt, 

även här finns en hel del utmaningar att 

tackla. Vi har dem alla. De ligger i bakhåll 

och så fort jag andas ut och kastar mig 

på den mentala solstolen, anfaller de 

mig, väpnade med obehag och bepans-

rade med stinkande samvetespåmin-

nelser. De kallas usch-minnen, enligt 

Enblad. Dessa har jag gott om, men i år 

tänker jag smörja in mig med en men-

tal solskyddskräm som håller dem på 

LÄSARBERÄTTELSE
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behörigt avstånd. Min solskyddskräm 

består för det första av att skriva upp de 

ogjorda och otrevliga sakerna i en lista, 

och för det andra – grunda mig på ett 

återhämtningssmart sätt, som i praktik-

en kan gå ut på att ta några danssteg för 

att styra om hjärnans uppmärksamhet 

till fysiska sensationer. På så sätt hjälp-

er vi hjärnan att släppa jäkten och flytta 

fokus till nuet med hjälp av att grunda 

kroppen i medveten närvaro. Bäst är 

förstås att få allt som ligger i prioritet 

gjort redan på morgonen såvida man 

inte är en uppskjutare av rang.

SEDAN TILL den andra idén. Självbestäm-

mandeteorin är en av mina teoretiska  

favoriter i den psykologiska djungeln, 

eftersom man med hjälp av den lättare 

kan ringa in problem och lösningar för 

psykisk ohälsa. I korthet går självbestäm-

mandeteorin ut på att tre psykologiska 

grundbehov bör vara tillgodosedda för 

att vi ska må bra: autonomi, kompetens 

och samhörighet. 

Autonomi innebär att vi behöver få 

känna att vi gör självständiga beslut ut-

gående från fri vilja och inre motivation. 

Dessutom behöver vi förstå varför saker 

görs, för att det ska kännas menings-

fullt att göra dem. Det betyder att vi ska 

ge utrymme för varandra i frågor som 

handlar om personlig tidsanvändning 

– vi gör klokt i att ge varandra stöd och 

guidning i olika uppgifter snarare än att 

kräva och kontrollera.

Samhörighet handlar om individens 

upplevelse av gemenskap med andra 

människor. För att vi ska kunna få en bra 

självkänsla är det viktigt att få stöd av 

den sociala omgivningen, det vill säga 

människorna omkring oss bör stödja 

vårt välmående. Öka umgänget med 

människor som du blir glad i själen av!

Kompetens innebär att vi behöver 

få utvecklingsmöjligheter, och sist men 

inte minst behöver vi få känna oss duk-

tiga. Det kan vi känna genom att göra 

saker vi är bra på och komplettera med 

utmaningar och nyinlärning i en ba-

lanserad mängd. Om vi inte har dessa 

tre mår vi inte så bra som vi kunde må. 

Nu, i ett samhälle med smittrisk, är det 

lätt hänt att vi blir berövade såväl au-

tonomi som samhörighet. Därför är det 

ännu viktigare att försöka ge och få av 

varandra alla dessa tre ingredienser för 

välmående, samtidigt som vi applicerar 

solskydd mot usch-minnen och gör 

piruetter i smyg för att mota obehaget. •

”För den plikttrogna och presteraren gäller det att hitta 
avstressande motvikt, medan det för den passiva gäller att 
vänja hjärnan vid att aktivera sig.”

ANNICA WAHRMAN
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NÄR ANNA beskriver åren efter att 

hennes äldsta barn började skolan, 

så gör hon det med ord som kaos, 

mörka moln, okunskap om neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar, 

ingen ork, stress och utmattning. Livet 

har varit en känslomässig berg- och 

dalbana där hon stått ganska ensam i 

vardagen med barnen och deras oli-

ka diagnoser: adhd, aspergers synd-

rom, dyslexi och tvångssyndrom.

– Jag har också själv adhd och 

dyslexi och har behövt jobba väldigt 

mycket med mitt eget mående, 

säger hon.

– Före det var mitt liv mest galet 

och jag var ganska arg på samhäl-

let eftersom jag inte upplevde att vi 

fick den hjälp vi hade rätt till. Två av 

mina barn har diagnoser och en är 

på utredning, så jag har försökt vara 

mamma och barnens mentor och 

handskas med mina egna svårigheter 

på samma gång. Vi har kommit långt 

i livet, men absolut stött på problem. 

Även ätstörningar och självskade-

beteenden har under vissa perioder 

funnits i vår vardag, berättar hon.

ATT SJÄLV må dåligt och samtidigt 

försöka göra det bästa för barnen 

har varit påfrestande. Många gånger 

har hon satt sin energi på fel saker, 

och hon säger att det finns mycket 

hon kunde ha gjort annorlunda. De 

erfarenheterna vill hon berätta om.

– Jag trodde att andra skulle kun-

na fixa min situation. Mitt kaos. Men 

det kan man bara göra själv. Det 

handlar om att skapa egna strategi-

er och regler för att få vardagen att 

fungera, att läsa på ordentligt om 

diagnoserna, ta reda på hur just ditt 

barn fungerar i olika situationer. Och 

så vidare.

– I mina möten med skolperso-

nalen höll jag en ganska aggressiv 

linje, vilket tog massor av min ener-

gi. Skolan försökte så gott de kunde, 

men jag hade önskat att de skulle ha 

lyssnat mer på mig som förälder. Det 

finns så mycket okunskap kring neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättning-

ar.

UNDER ÅRENS lopp har det varit 

otaliga möten och utredningar 

med olika instanser. På grund av sin 

adhd har Anna minnesproblematik, 

vilket gör att det blir extra påfres-

tande att komma ihåg möten och 

”Viktigt med strategier 
när det är kaos”
Hon kände sig länge utanför samhällets skyddsnät, eftersom hennes 

barn har funktionsutmaningar. Samtidigt handskades hon med egna 

svårigheter i sitt mående. Nu känner Anna att livet har lättat.

– Det jobbigaste är att läsa i journalerna om allt som har hänt, säger hon.

TEXT  PERNILLA NYLUND  FOTO PIXABAY

”Jag trodde att andra skulle 
kunna fixa min situation. 
Mitt kaos. Men det kan man 
bara göra själv.”

REPORTAGE
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vem hon har pratat med om vad.

– Jag kommer inte ihåg detaljer 

kring vad vi diskuterat med skolan, 

barn- och ungdomspsykiatrin och 

socialen. Men såhär i efterhand, när 

jag läser i journalerna, får jag hjärt-

klappning. Det är ingen rolig läsning, 

säger hon.

NÄR VI TALAS vid har det gått flera 

år sedan vardagskaoset  var som

jobbigast. Nu säger hon att allt är 

mycket lugnare.

Anna har studerat till Erfarenhets-

expert och nyligen fått sin examen. 

Hennes intresseområde är NPF (neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

och med utbildningen i bagaget 

hoppas hon kunna hjälpa och stöda 

andra som befinner sig i en liknande 

situation.

– Jag vill hjälpa andra, och berätta 

vad som är viktigt att sätta fokus på 

och vad som är mindre viktigt att bli 

irriterad, orolig och stressad för. Jag 

har varit sjukskriven för utmattning 

två gånger och när det kändes som 

allra värst ville jag inte vakna på mor-

gonen. Jag var helt slut. Det kändes 

som om jag var tvungen att stiga upp 

och springa ett maratonlopp utan att 

ha några ben. Varje dag.

– Jag vet inte hur jag har orkat. 

Men man gör ju vad som helst för att 

ens barn ska få samma uppväxt som 

andra barn.

I dag arbetar Anna som närvård-

are på en psykiatrisk avdelning och 

trivs väldigt bra.

– Vardagen på hemmaplan är 

mera stabil och livet känns betydligt 

lättare nu, säger hon. •

Fotnot: Anna heter egentligen något 

annat. Med tanke på barnen har vi valt 

att publicera denna artikel anonymt.

Vad är neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar?

– Neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF) är 
ett samlingsnamn för många 
olika tillstånd eller diagnoser. 
Några är adhd, autismspek-
trumtillstånd (AST) och Tou-
rettes syndrom.

– Barn och elever har olika 
individuella förutsättningar 
och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar påverkar 
individen i olika omfattning. 
Det är också vanligt att sam-
variationer eller överlappan-
de svårigheter förekommer.

– Barn och elever med 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, som adhd och 
autismspektrumtillstånd, tän-
ker och uppfattar information 
och bearbetar sinnesintryck 
på ett annorlunda sätt.

– Adhd och autismspektrum-
tillstånd är de vanligaste neu-
ropsykiatriska funktionsned-
sättningarna, men det finns 
flera. Andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och 
relaterade tillstånd är OCD 
(tvångssyndrom) och Språk-
störning.

Källa: www.spsm.se

NPF
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”Jag vill att andra som råkat ut för övergrepp och svårigheter i livet ska veta 

att det går att få hjälp och att den tunga ryggsäck man bär på kan bli lättare”.

Så skriver en mamma i Svenskfinland i ett mejl till oss.

FÖR ATT SKYDDA barnen och övriga 

anhöriga väljer vi att publicera den 

här texten anonymt. I mejlet som 

kom till oss skriver mamman så här:

”För några år sedan blev jag ensam-

stående förälder, då mina barns far 

begick självmord. Det kom som en 

chock, men samtidigt inte, eftersom 

han tidigare hade försökt ta livet av 

sig. Hela vår tillvaro föll ihop. Det 

var en daglig kamp att klara av var-

dagen. Jag, som ensam förälder, 

hamnade i en situation som jag var-

ken mentalt eller känslomässigt kla-

rade av. Jag insåg ganska snabbt att 

min reaktion på hans självmord trig-

gade saker inom mig som jag måste 

ta itu med för att kunna fungera som 

förälder. Jag var arg och irriterad 

och fanns inte alls där för mina barn 

känslomässigt. Jag klarade inte av 

det. Jag stängde av.

SOM BARN blev jag sexuellt utnyttjad 

av en man i min närhet, från att jag 

var fem år tills jag fyllde elva. Det trau-

mat hade gjort mig osäker. Jag hade 

dåligt självförtroende, var självde-

struktiv och arg. Det hade påverkat 

vem jag valde att umgås med, hur 

jag betedde mig bland andra männi-

skor (speciellt män), min definition av 

vad kärlek var och speciellt min egen 

kärlek och självrespekt. Allt var sned-

vridet. Jag insåg att om jag skulle 

ha någon chans att klara av att vara 

förälder så måste jag ta itu med mig 

själv. Jag måste hela mig själv och få 

ordning på mitt inre kaos.

JAG HADE sedan tidigare en psykolog-

kontakt och valde att fortsätta hos 

henne. Det är jag så tacksam för i 

dag. Nästan ett helt år gick åt till att 

bara prata om min ilska gentemot 

min man och vad han hade ställt till 

med, det helvete han startade som 

drog ner mina barn i depression och 

ångestträsket och ilskan över att jag 

inte duger som förälder. Utöver att 

jag gick hos psykolog en gång i veck-

an (ibland två gånger), så behövde 

jag finnas där för mina barn. Det var 

samtal med socialen, skolkurator, 

skolpsykolog och skolan på daglig 

basis. Sådant kunde jag få till. Jag 

kunde funktionera så pass att jag 

ringde och fick till möten, men igen – 

känslomässigt var jag inte riktigt med. 

Ilskan över min makes självmord var 

så stark att jag känslomässigt var låst 

i nästan ett år. Jag grät inget på hans 

Efter terapin blev allt 
lättare att bära

Pixabay.com
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begravning, jag grät inget när jag 

såg mina barn gråta och var otröst-

liga. Jag hade gått tillbaka till sam-

ma stadie som jag hade varit i när 

övergreppen skedde. Jag stängde av. 

Försvarsmekanismen hade triggats.

ÅNGESTEN BLEV allt svårare. Nästan 

varje dag gick jag över tio kilometer. 

Det kändes som om ångesten höll på 

att kväva mig. Känslan av att bara vilja 

fly var stark. Bara lämna allt och för-

svinna, den känslan fanns dagligen. 

Men känslan av ansvar och att det 

inte är rätt var större. Jag kunde inte 

genuint hålla om mina barn och säga 

att jag älskade dem, då. Det kändes 

inte. Jag letade också upp osunda 

förhållanden. Jag trodde ju att om 

jag var attraktiv skulle det ge mig rätt 

slags uppmärksamhet. Uppmärksam-

heten, den krävde jag. Jag gick ner i 

vikt ganska snabbt och började träna. 

Så här i efterhand inser jag att min 

träning, även om den var bra, också 

var ångestladdad och kanske mer ett 

rop på uppmärksamhet, för jag ville 

ju se sexig och vacker ut. Det var ju 

så man fick män och inte kunde jag 

få nån karl om jag inte såg bra ut. Jag 

hade ingen självrespekt alls och trod-

de att jag måste behaga alla omkring 

mig. Jag fanns där för alla andra, och 

om någonting var jobbigt, något 

som jag upplevde som kränkande, så 

svalde jag det och tog i stället hand 

om den som kränkte mig. Jag hade 

ju gjort samma sak med mannen 

som utnyttjade mig när jag var li-

ten, jag skyddade honom. Jag hade 

gjort samma sak också med killen 

som våldtog mig när jag var ung. 

Jag skyddade honom. Jag fanns där 

för alla andra, men på bekostnad av 

mig själv. Så medan jag tränade och 

dagligen kämpade med min ångest 

så gjorde mina barn detsamma. En 

daglig fruktansvärd kamp.

VI KUNDE INTE börja med att nysta 

upp min barndom direkt. Jag lita-

de inte på min psykolog. Jag hade 

tankar som ”tänk om hon tror att 

jag är totalt värdelös som män-

niska” eller ”jag skäms för att jag tänker 

eller känner så här”. Jag hade massor 

med problem relaterade till att våga 

uttrycka och känna mina känslor. 

Jag hann säga åt min psykolog att 

”Slå mig hellre i magen!”, alltså jag 

tar hellre fysisk smärta än känslor. 

Det var en hemsk berg- och dalbana 

med känslor. Det satt så långt inne att 

våga erkänna mina känslor. Att våga 

säga att ”jag FÅR känna det här”. Jag 

får bli arg eller jag får bli ledsen. Just 

det att ”jag får” var svårt. När det var 

som mest intensivt under terapin 

träffades vi två gånger i veckan. Jag 

hade stängt in mina känslor och min 

sårbarhet under lock. Det kändes som 

ett tungt brunnslock som inte gick att 

röra, och skulle man röra det så skulle 

man i princip öppna upp Pandoras 

ask och känslor, svåra känslor, skulle 

välla upp. De skulle svälja mig, och 

det kändes som om jag skulle drunk-

na. Rädslan kunde vara förlamande.

NÄR VI ÄNTLIGEN började nysta i 

mina känslor och mitt trauma kom 

mardrömmarna. Hemska mardröm-

mar som berörde känslorna kring 

övergreppen. Jag vaknade av dem 

och hade svårt att somna om. Jag 

mådde illa, var trött, arg, rädd och 

hade en sån överväldigande känsla 

av sorg. Allt var ihopblandat. En enda 

röra. Ena känslan kunde lätt övergå 

till den andra men de var ändå ihop-

satta. Sammanflätade fast ändå skil-

da (det är svårt att förklara). Jag fick 

diagnosen PTSD och vi ökade min 

medicinering och fortsatte att ta itu 

med traumat.

JAG GICK I intensiv terapi i 2,5 år för 

att ta itu med mitt barndomstrauma. 

Jag kan i dag hålla om mina barn och 

säga att jag älskar dem och genuint 

känna det, något som för mig är som 

om jag bestigit Mount Everest. Visst 

har jag ännu svårt med känslor, spe-

ciellt när något blir tufft, jobbigt eller 

tungt så kan autopiloten gå på, men 

inte alls på samma sätt som tidigare. 

Jag vågar känna kärlek, jag vågar grå-

ta av glädje eller sorg och jag vågar 

visa när jag är arg eller upprörd. Jag 

har mera självrespekt men kämpar 

ändå dagligen med att våga accep-

tera mig själv som jag är även om jag 

inte är i närheten samma person som 

jag var för några år sedan. Jag vet vad 

jag vill, jag vet vad jag orkar och jag 

känner mig helt enkelt bättre än vad 

jag gjorde tidigare. Men jag hade al-

drig kommit förbi mitt trauma om jag 

inte hade haft en superpsykolog som 

har sett alla mina känslor och att jag 

hade modet att vilja förändras.

DET ÄR EN tung och svår och minst 

sagt en frustrerande väg att gå. Frus-

trationen över att känna vissa känslor 

(som är helt acceptabla) och sen frus-

trationen över att inte våga erkänna 

känslorna... Men målet är värt det. Ge 

inte upp! Under hela min terapiperi-

od upprepade jag orden ”Det är okej”. 

Det är okej att vara ledsen, det är okej 

att vara arg, det är okej att vara trött 

och så vidare. Det är okej att det är 

jobbigt! Det upprepas också fort-

farande i dag. Det är okej.” •

”Under hela min terapiperiod upprepade jag orden 
”Det är okej. ”Det är okej att vara ledsen, det är okej 
att vara arg, det är okej att vara trött och så vidare. 
Det är okej att det är jobbigt!”
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YAM
– en lätt lösning på ett svårt problem

EFTER ATT HA jobbat inom psykiatrin 

under många år har jag det senaste 

året drivit egen mottagning tillsam-

mans med min kollega. På vår mot-

tagning träffar vi barn, ungdomar, 

familjer, föräldrar, unga vuxna och till 

och med pensionärer som behöver 

stöd i sin psykiska hälsa eller med ut-

maningar i relationerna. Sedan hösten 

2021 har jag dessutom fått vara delak-

tig i YAM-projektet tillsammans med 

Psykosociala förbundets YAM-instruk-

törer Ann-Charlott och Camilla.

I MITT JOBB har jag under åren mött 

personer i olika skeden av livet och 

med olika typer av måenden. Frågor 

som jag och mina kollegor ständigt 

brottas med är ”varför tar det så länge 

att få hjälp?” och ”hur kan man jobba 

mer förebyggande?”. För de som följt 

samhällsdebatten om psykisk hälsa un-

der de senaste åren är detta frågor som 

säkert är bekanta och som återkom-

mit i den offentliga debatten, inom 

föreningar, hos privata aktörer och 

även i vardagsdiskussioner. De flesta, 

allt från beslutsfattare och sakkunni-

ga till ungdomarna själva och deras 

närstående, verkar också vara väldigt 

överens om att vi ska satsa på barn 

och unga och stöda deras mående och 

utveckla modeller och strategier som 

förbättrar välmåendet för denna grupp. 

Trots välviljan och debatterna visar 

många rapporter att illamåendet ökar 

och nästan hälften av de unga upplever 

att deras mående har försämrats ytter-

ligare under coronapandemin (Lapsen 

ääni 2021, Pelastakaa lapset ry). När pro-

fessionella tillfrågas vad de tror att det 

skulle behövas mer av för att stöda och 

stärka barns och ungas välmående tror 

jag att de flesta håller med om att före-

byggande arbete är en korrekt långsiktig 

satsning. Under nuvarande regering har 

man gjort upp en nationell strategi för 

psykisk hälsa (2020–2030) där två av de 

fem prioriteringarna är att bygga upp 

barns och ungas psykiska hälsa i var-

dagen och rätten till psykisk hälsa. Gene-

raliserar man utifrån dessa prioritering-

ar borde varje ung individ få informa-

tion om vad psykisk hälsa är, hur man 

tar hand om sin psykiska hälsa och hur 

man hanterar psykisk ohälsa.

VAR ÄR DET då det går fel och vad kan 

man göra? Listan på åtgärder kunde 

säkert göras lång och en politisk dis-

kussion behövs absolut men här tänker 

jag fokusera på en åtgärd som redan är 

på gång och som uppvisar goda resul-

tat. YAM – Youth Awareness of Men-

tal health är ett program utvecklat för 

skolelever som främjar diskussion och 

utvecklar färdigheter för att möta livets 

svårigheter och öka kunskap om psykisk 

hälsa genom information om  psykiskt 

hälsofrämjande livsstilar och hur man 

kan hjälpa sig själv och sina kompisar. 

YAM är ett program som främjar psykisk 

hälsa och förebygger psykisk ohälsa.

UNDER DET läsår jag fått delta i YAM-

lektionerna i Jakobstadsregionens 

högstadieskolor kan jag med stark 

stämma konstatera att man fyllt ut en 

tydlig lucka. En styrka med hur man 

lagt upp arbetet är att man satsat på 

att nå ut till alla elever i årskurs 8, en 

tid som vanligen kan vara proble-

matisk för många ungdomar. Informa-

tionen når ut i exakt rätt tidpunkt och 

når dessutom alla, vilket i tider av effek-

tivisering kan ses som ett stort plus. 

Många är de lektioner då jag konsta-

terat att samma information ges till 

de elever som går i enskilda samtal till 

exempel inom elevhälsan, men de är 

bara en bråkdel av eleverna i en hög-

stadieskola, vilket gjort att en stor del 

av eleverna blivit utan information 

om hur de kan ta hand om sig själva. 

Tyvärr verkar många ungdomar ha 

väldigt lite information om hur de kan 

påverka sin vardag och ta hand om sin 

fysiska och psykiska hälsa. En stor del 

av lektionerna gick åt till diskussion-

er kring just detta och att öppna upp 

kring missförstånd och vanliga myter. 

Informationen ungdomarna får i YAM 

är granskad, tillförlitlig och baserad på 

forskning. Den levereras dessutom 

på ett lättillgängligt sätt där man upp-

muntras till diskussion. Att komma in 

Sofie Ena är utvecklingspsykolog, 
familjeterapeut och nepsy-coach 
som för närvarande utbildar sig till 
psykoterapeut.
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i skolorna som utomstående, det vill 

säga inte tillhöra skolans ordinarie per-

sonal, har också tillfört något i dyna-

miken. Stämningen i klasserna har varit 

lättsam redan från början och ungdo-

marna har kunnat ta upp sådant som 

berör deras skolgång och relationer 

både i och utanför skolan.

DEN KRITIK och de farhågor som jag hört 

från föräldra- och lärarhåll under den tid 

jag varit delaktig är en oro för att skapa 

psykisk ohälsa genom att öppet disku-

tera det, samt en rädsla för att skräm-

ma ungdomar genom att inte ”sugar-

coata” information. Båda dessa 

orostankar är myter som länge figure-

rat i diskussionen om psykiskt mående. 

Vi vet att öppen, saklig och lättill-

gänglig information är en av de mest 

effektiva förebyggande åtgärderna, 

oavsett ålder. Diskussionerna i klass-

rummen leds också av sakkunniga 

inom området och kontakten mellan 

YAM-instruktörerna och skolans egen 

elevhälsa är välfungerande, vilket be-

tyder att man har möjlighet att fånga 

upp de som är i behov av mer hjälp. 

YAM kan inte och ska inte ersät-

ta stödsamtal och terapi, utan YAM 

är just ett förebyggande och hälso-

främjande program som ska passa alla.

ÄR YAM ALLTSÅ en lätt lösning på ett 

svårt problem? Delvis. Det finns aldrig 

lätta lösningar och att implementera ett 

program för att främja välmående är al-

drig den enda lösningen men det är en 

lätt och vettig väg att starta. Genom en 

satsning som omfattar alla ungdomar i 

den ålder då ungdomarna är som mest 

sårbara och påverkningsbara har man 

kommit förbi två stora hinder. Att pro-

grammet dessutom är evidensbaserat 

och uppvisar goda resultat nationellt 

bör också vara värt att ta i beaktande. 

Genom satsningar som omfattar 

större helheter och i ett förebyggande 

skede kommer vi småningom notera 

ett allmänt höjt välmående och en min-

skning av de i behov av omfattande och 

långvarigt stöd. Om vi går tillbaka till två 

av de prioriteringar som finns i den na-

tionella strategin för psykisk hälsa – att 

bygga upp barns och ungas psykiska 

hälsa i vardagen och rätten till psykisk 

hälsa – kan vi gott konstatera att YAM är 

en åtgärd som uppfyller båda. Ifall man 

får önska sig annat än fred på jorden 

och slut på sjukdomar önskar jag inför 

de kommande åren att YAM får fortsät-

ta främja psykisk hälsa och förebyg-

ga psykisk ohälsa bland ungdomar. •

SOFIE ENA

YAM – Youth Aware          
of Mental health

– YAM är ett skolbaserat pro-
gram för unga i åldern 13–17 år 
som syftar till att öka kunskap 
och diskussion om psykisk 
hälsa genom dialog, reflektion 
och lek.

– YAM är ett evidensbaserat, 
förebyggande och hälsofräm-
jande program. YAM har ut-
värderats inom forskningspro-
jektet Saving and Empowering 
Young Lives in Europe (SEYLE) 
där 11 000 ungdomar runt om 
i EU deltog. Forskningen visade 
att YAM ledde till en minsk-
ning av nya självmordsförsök 
och allvarliga självmordstankar 
med cirka 50 procent och att 
antalet nya fall av depression 
reducerades med cirka 30 
procent hos de ungdomar som 
deltagit.

– YAM har genomförts i 16 län-
der och mer än 85 000 ungdo-
mar har deltagit.

– I Jakobstadsregionen har 
hittills 1900 ungdomar deltagit 
i YAM.

– YAM programmet fortsätter 
som tidigare i fyra högstadier i 
Jakobstadsregionen och kom-
mer även att utvidgas i Öster-
botten och i södra Finland.

– Mera info kring YAM hittar du 
på www.y-a-m.org och https://
ki.se/nasp/youth-aware-of-
mental-health-yam

Pixabay.com
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INTRESSEBEVAKNING

Vad innebär samhällelig 
intressebevakning?
Samhällelig intressebevakning handlar om 
att föra vissa intressen framåt så att sam-
hället kort- och långsiktigt förändras. Vårt 
intressebevakningsarbete på SAMS handlar 
om att ta itu med lagstiftning, strukturer och 
tolkningar som leder till ojämlikhet, diskri-
minering och som hindrar delaktighet. Vårt 
mål är ett mera jämlikt samhälle där alla 
åtnjuter mänskliga rättigheter och där alla 
har möjlighet att vara delaktiga.

NÄR JAG BÖRJADE arbeta som jurist på SAMS överraskade det 

mig naivt nog, hur ofta det i olika sammanhang verkligen be-

hövs någon som lobbar för grundläggande rättigheter. Allas lika 

värde och allas lika möjligheter kändes som så självklara vär-

deringar för mig. Det handlar ändå inte om att lagberedarna 

inte skulle förstå mänskliga rättigheter, utan det handlar om 

balansen mellan olika intressen och resurser. Därtill handlar det 

ofta om komplexa frågor och om att kompromissa mellan olika 

åsikter.

SAMS arbetar för rättigheterna för människor med funk-

tionsvariation och som talar svenska. Vårt arbete handlar alltså 

om att främja rättigheterna för personer som hör till en så kallad 

dubbelminoritet. Det här innebär att de riskerar att diskrimineras 

på åtminstone två olika grunder, vilket betyder att de ofta är i en 

särskilt svag ställning. Vårt påverkansarbete riktar sig inte enbart 

till något särskilt tema utan till hela livets mångfald. Vi arbetar 

inte bara med stora lagförnyelser utan det kan även handla om 

helt konkreta frågor i människors liv. En viktig informationskälla 

till vår intressebevakning är den avgiftsfria juridiska rådgivning 

som vi erbjuder. Via rådgivningen fångar vi ofta upp trender 

och mönster av problem som vi sedan uppmärksammar i vår 

intressebevakning.

HUR SER VÅRT intressebevakningsarbete då ut i praktiken? Utlå-

tanden, sakkunnighöranden, medverkande i olika arbetsgrup-

per, möten och diskussioner med beslutsfattare, tjänstemän 

och media samt informationsspridning är det som bildar grun-

den för arbetet. Det handlar alltså om att fungera som sakkun-

nig i olika sammanhang. Grundtanken i vår intressebevakning 

är att få målgruppens egen röst hörd i de ärenden som berör 

dem. Därför diskuterar vi först med våra samarbetspartner för 

att ta reda på deras åsikter till exempel om ett lagförslag. Sedan 

funderar vi tillsammans på vad det konkret innebär, vad vi ska 

lägga vår energi på och hur vi tänker göra det.

Inkommande höst händer det mycket. Först och främst är 

det i skrivandets stund de pågående budgetförhandlingarna 

som är aktuella. Sedan ska den nya funktionshinderlagen be-

handlas i riksdagen. Det är en otroligt viktig lagstiftning som 

reglerar olika tjänster för vår målgrupp. Några andra viktiga ak-

tualiteter är kampanjarbetet inför riksdagsvalen 2023 och frågor 

kring hur man kan förbättra sysselsättningssituationen. Social- 

och hälsovårdsreformen är även den aktuell och då särskilt frå-

gorna om hur vi kan garantera service på svenska i framtiden 

inom social- och hälsovården. Slutligen vill jag ännu lyfta fram 

den nationella implementeringen av tillgänglighetsdirektivet, 

vars målsättning är att göra olika tjänster och produkter till-

gängliga på marknaden så att de fungerar även för personer 

med exempelvis nedsatt hörsel eller syn. Även 112-nödnumret 

ska ordnas på ett mera tillgängligt sätt än tidigare.

Intressebevakning är viktigt för att få flera röster och syn-

punkter hörda i den samhälleliga diskussionen. Om vi som 

funktionshinderrörelse inte deltar i diskussionen, finns faran att 

någon annan gör det i stället för oss. •

MARICA NORDMAN
Juridiskt ombud på SAMS 
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PERSONER I alla åldrar kan söka 
bidrag från Psykosociala förbun-
dets fond Understödsfonden för 
rehabilitering från psykisk ohäl-
sa. Vårdnadshavare vars barn är i 
behov av stöd för till exempel en 
fritidssysselsättning, är också väl-
komna att söka bidrag från fonden. 
Ibland täcker det offentliga inte alla 
kostnader för rehabilitering eller 
vård (såsom egen andel), och då 
kan man söka bidrag från fonden. 
Medel från fonden delas ut tre 
gånger per år.  Observera att sö-
kande måste vara bosatt i Finland 
(ansökningar från Sverige beaktas 
inte). 

Du väljer själv om du skickar in 
din ansökan digitalt eller genom 
att skriva ut ansökningsblanketten 
på vår hemsida www.fspc.fi och 
skicka den per post. Deadline för 
nästa ansökan är 30 november.

Vill du bidra till vår fond? 
Alla gåvor är varmt välkomna, både 
stora och små summor! Donera 
gärna en valfri summa till vår Un-
derstödsfond. Psykosociala för-
bundets Understödsfond tar emot 
frivilliga donationer till följande kon-
tonummer, FI66 1113 3000 6086 34. 
Med dessa medel kan vi dela ut sti-
pendier. TACK för ditt bidrag!

Christa, vem skall torka mina tårar? 
När inte ens du förmår det!

Kjell ”Kranis” Österberg

Sök bidrag från vår 
understödsfond

NOTISERINTRESSEBEVAKNING

DIKT

Hur jobbar vi 
med intressebevakning?

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDETS intressebe-

vakningsgrupp IB fungerar som ett dis-

kussionsforum som diskuterar, förbere-

der och fördjupar sig i olika aktuella eller 

icke-aktuella frågor som rör psykisk häl-

sa och ohälsa, och som är relevanta för 

förbundets målgrupp och verksamhet. 

IB-gruppen består av tre styrelsemed-

lemmar, en verksamhetskoordinator och 

en verksamhetsledare. Gruppen träffas 

enligt behov och har en egen Face-

booksida för att upprätthålla en aktiv dia-

log. Senast har IB-gruppen bland annat 

diskuterat reformen av lagstiftningen om 

mentalvårds- och missbrukartjänster.

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET är med i en 

rad olika arbetsgrupper och nätverk som 

jobbar med frågor som berör intressebe-

vakning och påverkansarbete:

Mentalhälsopoolen: Ett finskspråkigt 

nätverk bestående av olika riksomfat-

tande organisationer med psykisk hälsa 

som sitt huvudämne.

Mentalhälsopolitiska kommissio-

nen: En grupp med medlemmar från 

MTKL (Mielenterveyden keskusliitto), 

Mieli, FinFami, Psykosociala förbundet 

samt delegater från alla politiska parti-

er. Ordförande är Tarja Filatov. Gruppen 

funderar på lagstiftning och riksomfat-

tande program angående psykisk hälsa.

SAMS intressentnätverk: Ett diskus-

sionsnätverk för politiska ärenden som 

berör olika funktionsvariationer. Kallelsen 

kommer från SAMS juridiska ombud.

SOSTE svenska nätverket: Med-

lemsorganisationer som samlas för att 

diskutera olika aktuella ärenden, allt från 

STEA-bidrag till välfärdsområden.

IB-GRUPPEN BESTÅR i dag av Henrik La-

gerberg från Ålands Intresseförening för 

psykisk hälsa Reseda, Marja-Lena Söder-

gård från Svenska Österbottens Anhörig-

förening SÖAF, Johanna Cresswell-Smith 

från Psykosociala föreningen Sympati 

samt verksamhetskoordinator Eva Han-

ses och verksamhetsledare Petra Num-

melin. Ifall det finns frågor eller funde-

ringar gällande intressebevakning eller 

påverkansarbete, får man gärna ta kon-

takt med Psykosociala förbundets verk-

samhetsledare Petra Nummelin. •
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VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

Välkommen till allaktivitets-
huset Algården i Jakobstad!

VI HAR kommit igång igen efter se-

mestern på traditionellt sätt med att 

ha sikfest i vår fina trädgård. Den 11 au-

gusti samlades cirka 40 personer för att 

umgås och ha roligt. Dennis Rönngård 

var trubadur och vi fick sjunga med i 

kända sånger.

Algården är öppen varje vardag och 

har dagligen besök av cirka 20–30 per-

soner. Vi vill att våra värdeord respekt, 

delaktighet och kamratstöd ska ge-

nomsyra verksamheten. Våra besökare 

deltar i arbetet med att hålla trädgården 

fin och våra utrymmen inomhus stä-

dade. Inför julbasaren i november 

stickas det flitigt sockor i alla storlekar 

och i köket tillreds lunch och bakverk 

för våra cafélördagar som hålls varje 

lördag klockan 18–20.30. För cafélör-

dagarna ansvarar frivilliga som ser till att 

gästerna blir välkomnade, får kaffe och 

korv. Föreningen Contact har bara två 

anställda, så vi behöver frivilliga som är 

intresserade av att hjälpa till. Kanske du 

också vill komma med på våra dagliga 

promenader eller delta i pausgymna-

stiken? •
ANKI SUNDQVIST

Föreningen Contact har två anställda, Anki Sundqvist och Lena Granlund-Stens. Dennis Rönngård var trubadur på den 
traditionella sikfesten i augusti. Foto till vänster: Sonja Finholm, foton till höger: Contacts bilder

Följ oss gärna i sociala medier:

Facebook: Psykosociala förenin-

gen Contact rf

Instagram: Contact.rf

Webbsida: www.contactrf.fi
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Gemensamt projekt gav 
kulturupplevelser och glädje

Psykosociala föreningarna 
Träffpunkten i Malax och 
Svalan i Närpes har under 
sommaren förverkligat 
ett gemensamt projekt – 
Kultur och glädje. Målet 
var att erbjuda deltagarna 
från de två vänstugorna en 
möjlighet att bekanta sig 
med historiska miljöer och 
ta del av kultur och upple-
velser i närmiljön.

ATT SKAPA nätverk deltagarna emel-

lan och träffa nya människor var en 

viktig del av projekt Kultur och gläd-

je, som finansierades av KulturÖster-

botten. Den första träffen ordnades 

i juni i Malax. Där fick deltagarna 

bekanta sig med Brinkens musei-

område med bevarade gamla bygg-

nader, vackra trädgårdar och gamla 

bruksföremål. Guiderna visade oss 

runt på området och kunde berätta 

anekdoter och historier om de som 

bott i husen. Trädgårdarna på områ-

det var otroligt mysiga och vackra. 

I Häxans örtagård odlades nytto-

växter och medicinalväxter. Efter 

guidningen åt vi lunch vid Åminne 

folkpark.

I augusti ordnades den andra ut-

flykten inom projektet. Då besök-

tes Öjskogsparken i Närpes, där det 

finns en gammal lanthandel, ett 

apotek och en skolstuga. Besöken 

där väckte minnen till liv hos del-

tagarna. Vi fick också en guidad 

rundtur i ett gammalt bostadshus 

från 1800-talet, som även inrym-

de en gammal skomakarverkstad. 

Vridläktaren där det spelas sommar-

teater besöktes också. Efter besöket 

åt deltagarna lunch tillsammans på 

vänstugan Svalboet.

FÖR ATT utmana den kreativa förmå-

gan hos deltagarna skulle respek-

tive förening efter utflykterna skapa 

konst i valfri form. Från Träffpunk-

tens sida skapades gemensam håll-

bar konst och på vänstugan Sval-

boet gjordes det teckningar, dikter 

och pyssel med inspiration från de 

båda utflyktsdagarna. De alster som 

skapades har också publicerats på 

föreningarnas hemsidor och sociala 

medier.

Projektet lyckades väl och togs 

emot bra av deltagarna. Både Brink-

ens museum och Öjskogsparken 

var nya ställen för de flesta, och det 

var trevligt att få se platser man inte 

tidigare har besökt. Deltagarna sa 

efteråt att det var roligt att få åka 

ut i närregionen, träffa nytt folk och 

bekanta sig med den andra vän-

stugans verksamhet. Besökarna på 

vänstugorna har inte alltid möjlig-

het att själva resa, på grund av 

ekonomiska orsaker och olika 

psykiska och fysiska funktionshin-

der. Att få åka i grupp med bekanta 

ledare är ett tryggt sätt att komma 

ut och se sig omkring.

TRÄFFPUNKTENS verksamhetsle-

dare Sara Brännudd och Andreas 

Sten och vänstugan Svalboets verk-

samhetsledare Jessica Söderman 

har hållit i trådarna för projektet. 

Det har varit givande att kolle-

gor emellan få lära känna varandra 

bättre och kunna utbyta tankar och 

idéer. Samarbete mellan förenin-

garna ger mervärde och glädje för 

fler. Förhoppningsvis kan vi även 

nästa år få finansiering för ett nytt, 

gemensamt projekt, och kanske ta 

med ännu fler psykosociala förenin-

gar i samarbetet. •

TEXT OCH FOTO SARA BRÄNNUDD 

OCH JESSICA SÖDERMAN

Psykosociala föreningarna Träffpunkten i Malax och Svalan i Närpes ordnade 
gemensamma utflykter genom projektet Kultur och glädje.
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VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

Cronblomman på 
kryssning till Mässkär

EN SOLIG sommardag samlades 

några Cronblommor i Gamla hamn 

i Jakobstad för en båttur ut till 

Mässkär, en ö där sjöbevakningen 

tidigare var förlagd. På senare tid 

har en förening ordnat sommarcafé 

i gamla sjöbevakningsstationen.

VÄDRET VAR FINT så vi fick se ham-

nen på Alholmen och den inre 

skärgården från sin bästa sida.

Ute på ön drack vi kaffe med färs-

ka grisar, det smakade gott efter 

båtturen ut till ön. Jag och min ”tur-

bo” gick den knappt två kilometer 

långa naturstigen som finns, den 

är dåligt utmärkt så vi fick gå några 

omvägar för att komma tillbaka till 

hamnen, men vi lyckades småning-

om hitta tillbaka.

När vi kom tillbaka till fastlandet 

åkte vi ut till Fäboda kaffestuga där 

vi åt en försenad lunch, bestående 

av halstrad lax eller halstrad grisfilé. 

Sjön suger, som man brukar säga, 

så alla åt med god aptit. Man be-

höver inte åka så långt för att upp-

leva naturen, det viktigaste är att 

träffas och umgås med varandra. •

TEXT OCH FOTO 

GUNNAR ENLUND
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Djur, färja och god mat 
på Kompis sommarresa

KOMPISFÖRENINGENS medlemmar 

har fått vara med om en fin utflykt till 

Ingå. Först besökte vi Lomamäen Lem-

mikkipuisto, och sedan åkte vi vidare 

till Barösund, dit vi färdades sista biten 

med en pytteliten färja. Vi åt en god 

fisksoppa på restaurang Scola som i 

tiderna har varit en skola. På vägen hem 

hann vi ännu med ett stopp i vackra 

Fagervik där största delen av gänget 

avnjöt kaffe med tilltugg medan under-

tecknad hann beskåda brukets lummi-

ga trädgårdar, fina stugor och kyrkan. •

TEXT OCH FOTO INGELA GLANTZ

Duetto lärde känna Hangö

FÖRENINGEN DUETTO gjorde två resor 

denna sommar. Till Korpo den 23 juni 

och till Hangö den 25 juli. 

På vår första resa till Korpo hade vi 

egen tid 2 timmar och efter det åt vi 

god mat på Buffalo och fick gott kaffe 

med hallonpannacotta. Vi hade tur med 

vädret och alla var nöjda med resan. 26 

medlemmar var med på vår utfärd. 

I Hangö körde vi omkring med buss 

och hade en bra guide som berättade 

om Hangö och om stadens historia. En 

del av oss var upp i vattentornet och så 

åt vi lunch på Casino. 15 medlemmar 

var med på vår utfärd. •

TEXT OCH FOTO NIINA MÄÄTTÄ OCH 

RALF HERMANSSON
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VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

Livsgnistan satsar på 
erfarenhetsexperter

Sedan ett par år tillbaka har 
föreningen Livsgnistan en 
egen Erfarenhetsexpert-
bank på webben. Där kan 
våra experter marknads-
föra sig genom att berätta 
vad de är villiga att dela 
med sig av, och där kan 
den som söker en expert 
gå in och ta sig en titt.

EN ERFARENHETSEXPERT är en utbildad 

person med erfarenhet av mental- eller 

missbrukarvården. Under utbildningen 

jobbar man med sitt eget liv via olika 

redskap och lär sig att se på sina egna 

erfarenheter ur olika perspektiv. Under 

utbildningen får man en distans till sin 

historia och lär sig att dela med sig utan 

att gå sönder varje gång man gör det.

PÅ VÄRLDSHÄLSODAGEN för mental häl-

sa den 10 oktober kommer Livsgnistan 

att ge ut en bok med berättelser av 

åtta erfarenhetsexperter. En expert har 

målat omslaget och gjort illustrationer 

och en annan har tagit foton. Här finns 

många berörande livsöden och vi ex-

perter berättar gärna om dem för att 

kunna hjälpa andra. Genom att vara 

öppen kan vi minska på skam och stig-

ma kring mental ohälsa och missbruk. 

Att förmedla hopp är också en viktig 

del av expertisen.

Här berättar vår expertmedlem Pau-

line om sitt ”Monster”:

”Hjärtat rusar i 200, kallsvetten rin-

ner nerför ryggen, försöker få luft, i 

örongångarna låter det som ett tåg 

som åker genom en tunnel och ske-

norna gnisslar mot rälsen. Jag kommer 

dö. Jag kommer dö här och nu! Krav-
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lar mig upp från sängen, det svartnar 

för ögonen, känner mig svimfärdig. 

Benen känns som bly när jag masar 

mig fram genom huset mot badrum-

met. På vägen får jag syn på klockan 

på ugnen, de digitala siffrorna vittnar 

om att jag sovit hela sex minuter. Jag 

är rädd. Det känns som om jag håller 

på att slitas i stycken inifrån och ut. 

Tröttheten värker i hela kroppen.

Något ont har tagit över min 

kropp, och tillåter mig inte varva ner 

och sova. Tillåter mig inte äta, tillåter 

mig inte ens tänka som en normal 

människa! Vi kan kalla det onda för 

Monstret. Monstret tycker om att spe-

la spratt. Jag ligger på badrumsgolvet, 

ännu en sömnlös natt. Känns som 

detta aldrig någonsin kommer ta slut. 

Monstret kommer inte packa och 

flytta ifrån min kropp, jag är bombsäk-

er på att hen har flyttat in för gott. 

Och att hen bestämt sig för att tortera 

mig tills jag inte orkar mer.

Men fan den som ger sig, jag 

söker tröst i allt och alla, men jag är 

otröstlig. Det onda har vunnit över 

det goda. Livet känns som ett fän-

gelse. Där monstret står vakt. Jag är 

fängslad i min egen kropp.

Ser en sorgsen gestalt i spegeln. 

Där står en kvinna jag inte längre kän-

ner igen. Hon brukade vara stark med 

rosa kinder och lyster i ögonen. I stäl-

let möter jag ett kritvitt ansikte med 

mörka påsar under ögonen, en tom 

blick och spruckna läppar. Min värld 

har stannat samtidigt som alla andra 

fortsätter leva som vanligt. Deras höst 

har övergått till vinter. I min värld vet 

jag varken ut eller in försöker bara ta 

mig genom dagen. Helst levande.

Märker ingen därute, märker inte 

mänskligheten att för mig är inget 

normalt? Som om jag inte hade nog 

har Monstret också börjat ta över min 

tankegång. Monstret tycker jag ska 

börja tänka mörka tankar, tankar som 

skrämmer mig. Jag vill ju leva, varför 

tycker monstret jag skall börja tänka 

på ett alternativ till det?!

Där ute har andra börjat lyssna på 

julmusik och julhandlat och min enda 

önskan att livet skall börja se ljusare 

ut. Den önskan går i uppfyllelse för 

med de rätta stridsvapen och med 

en jädrans viljestyrka jagas Monst-

ret iväg. Monstret packar långsamt 

ihop sin kappsäck, återvänder ibland 

för att hämta något. Men i detta skede 

vågar jag säga det högt; det har vänt. 

Jag håller på att återfå min kropp. Jag 

håller på att vinna fighten, en fight 

som har utkämpats på liv och död.

Jag har kommit ut som en vinnare. 

Världen ser åter ljus ut. Ljusare än 

den någonsin gjort. Och om Monst-

ret kommer tillbaka på ovälkommet 

besök? Ja, då står jag där redo med 

ännu vassare vapen och starkare 

sköld.”•

TEXT PAMELA KINNUNEN
FOTO SARA NYLUND

 – Föreningen grundades 
2016 av erfarenhetsexperter.

– Föreningen är registrerad 
i Raseborg och har cirka 
50 medlemmar från hela 
Svenskfinland.

– Livsgnistan står för öp-
penhet, ärlighet och omsorg 
om varandra. Hos oss be-
höver man inte förklara sig, 
ingen ifrågasätter de val du 
gör då vi träffas.

– Förutom kamratstöd och 
gemenskap lyfter vi fram er-
farenhetsexpertisen och ger 
en möjlighet för experter att 
kunna träna på att dela med 
sig av sin expertis. Vi ordnar 
även expertföreläsningar 
och andra evenemang som 
gynnar medlemmarnas 
välmående.

– På vår blogg kan våra 
medlemmar dela med sig av 
sina texter och berättelser 
från våra utfärder. Gå gärna 
in och läs dem.

www.livsgnistan.fi

LIVSGNISTAN

BOKTIPS

Adhd på jobbet
Författare: Lotta Borg Skoglund och 
Martina Nelson
Förlag: Natur och Kultur, 2022

Motivera ideella
Författare: Aaron Schoug
Förlag: Idealistas förlag

PERSONER MED 

adhd har svårare 
att motivera sig 
att göra saker som 
de inte tycker är 
roliga, intressanta, 
meningsfulla eller 
engagerande jäm-
fört med personer utan diagnos.

Hittar man däremot det som 
engagerar och det man brinner 
för kan man gå inför det till 150 
procent. Det är ofta allt eller inget 
som gäller och det kan vara svårt 
att prioritera och att hålla en jämn 
nivå. Det här handlar bland annat 
om dopaminhalterna i hjärnan vid 
adhd.

Boken riktar sig till dem som 
själva har adhd och till arbetsgiva-
re, chef, ledare eller personal inom 
HR som vill förbättra möjligheter-
na för medarbetare med adhd att 
fungera och utvecklas i en hållbar 
arbetsmiljö.

VAD ÄR DET 
som får män-
niskor att en-
gagera sig 
ideellt? Vad får 
vissa att stanna 
medan and-
ra hoppar av? 
Och vilken roll 
kan ledarskapet spela för att stärka 
de ideellas engagemang?

Människors drivkrafter ser olika 
ut. För att öka engagemanget i den 
egna föreningen och organisatio-
nen gäller det att ledare eller förtro-
endevalda skapar rätt förutsättning-
ar för dem som vill engagera sig.

I boken Motivera ideella finns 
användbar kunskap om män-
niskors behov och drivkrafter. 
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MÖT VÅRA VERKSAMHETSLEDARE

Hej Anki,
verksamhetsledare för Psykosociala föreningen Contact

VEM ÄR DU? 

– Jag är i grunden vårdare av utvecklingshämmade 

och har också en examen i vuxenpedagogik från ÅA. 

Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit att handleda 

människor i olika livssituationer – jag har bland annat 

jobbat som vårdare, handledare på elevhem, arbets-

tränare och projektledare. Sedan 2016 jobbar jag på 

föreningen Contact. I mitt jobb som verksamhetsle-

dare ingår en hel del byråkrati, men jag försöker också 

hinna ta del av verksamheten och pratar med våra 

besökare så ofta jag kan. Sättet vi jobbar på känns rätt 

– här frågar ingen efter remisser eller diagnoser, utan 

man får komma som man är. På fritiden går mycket tid 

åt till familjen och vännerna, men jag försöker också 

hinna läsa och röra på mig.

VAD ÄR CONTACT?

– Vi är en förening som riktar oss till människor med 

erfarenhet av mental ohälsa. Det kan räcka med att du 

känner dig ensam och behöver en social tillhörighet. 

Jag tycker också om det faktum att ingen kallas patient 

eller klient, här är alla besökare. Vi försöker skapa en 

meningsfull vardag och en trygg plats. Vi har mellan 

20 och 30 besökare varje dag och en lång rad regel-

bundna verksamheter. Du hittar oss på Alholmsgatan 

13 i Jakobstad, i vårt eget allaktivitetshus Algården.

VAD HAR NI PÅ GÅNG JUST NU?

– Varje höst ordnar vi en rekreationsdag och höstens 

resa går till Härmän kuntokeskus. Vi deltar också i pro-

jektet Kultur i vården och vår nystartade väncirkel för 

unga vuxna fortsätter. Vi har en aktiv geocachinggrupp 

och en sånggrupp, och dessutom kommer vi att erbju-

da våra besökare en kurs i hur man hanterar sin dator 

och smarttelefon. Närmare jul blir det traditionsenlig 

julbasar och julfest, och nu i bärtider brukar vi alltid ta 

en heldag i skogen och fylla på förrådet med lingon. 

VAD VILL DU HÄLSA TILL VÅRA LÄSARE?

– Vi behöver frivilliga krafter, och alla intresserade är 

välkomna att ta kontakt. Till exempel våra cafélördagar 

drivs av frivilliga medhjälpare. Vi tar också gärna emot 

praktikanter. Om du studerar till socionom eller när-

vårdare med inriktning på mental- och missbrukarvård 

kan du ha stor nytta av en praktikperiod hos oss. •

ANKI SUNDQVIST
Verksamhetsledare för Psykosociala föreningen Contact rf

I DEN HÄR SERIEN presenterar vi våra verksamhets- 

ledare och ger dig som läsare en inblick i de olika 

medlemsföreningarnas verksamhet. Först ut är Anki 

Sundqvist på Psykosociala föreningen Contact rf 

i Jakobstad.
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CAJSA TENGBLAD är en rikssvensk 

hälsopedagog, coach, föreläsare och 

författare. I boken Prestationsprinses-

san berättar hon om hur hon efter 

många års prestationsjakt, kamp med 

ätstörningar och stressymptom till 

slut klarade av att stiga ut ur rollen 

som Prestationsprinsessa.

– Vad duktig du är!

Det fick Cajsa ofta höra redan från 

början av sin skoltid. Utifrån sett var 

hon en begåvad, toppresterande 

flicka – inom sig var hon liten, 

självkritisk och konflikträdd med ett 

starkt kontrollbehov. Hennes lätthet 

att lära och framgångsrikt prestera, 

som borde varit ett privilegium, blev 

som en osynlig piska på ryggen.

HON UTBILDADE sig till hälsope-

dagog, bildade familj och fick barn. 

Efter några år erbjöds hon drömjob-

bet. Hon blev anställd som danskon-

sulent för unga flickor, fick ansvar för 

70 dansgrupper runt om i Jönköpings 

län. Hennes arbetsbeskrivning var 

bred och luddig, hon skulle utveck-

la verksamheten och stötta, upp-

muntra och vara en förebild för flick-

orna. Utmaningarna var många, men 

hon älskade jobbet och gav allt. Hon 

ville hinna se alla, räcka till för alla 

och blev allt mer gränslös i sina krav 

på sig själv. Piskan ven, hon måste 

prestera mera, bättre och snabbare. 

Hon fick mycket beröm för sitt jobb 

men kände sig ändå aldrig nöjd, och 

stressymptomen kom smygande.

Hon träffade många unga flickor 

som mådde psykiskt dåligt och ville 

prata om sina känslor av otillräck-

lighet. Till slut måste hon fråga sig: 

”Hur kan jag hjälpa dem som mår 

dåligt på bästa sätt, utan att själv duka 

under av duktighet?”. Trots sin utbild-

ning i friskvård och hälsa höll hon på 

att göra slut på sig själv.

HON SÖKTE hjälp, blev sjukskriven 

och fick tid att reflektera över sitt sätt 

att leva. Hon blev också i det skedet 

gra-vid med sitt tredje barn och det 

växande livet hjälpte henne att ta det 

lugnare och påminde henne om det 

lilla barn vi alla har inom oss som all-

tid behöver vila, näring och omsorg. 

Hon stannade hemma med barn tre 

och fyra i fyra år och började under 

den tiden skriva och föreläsa om 

psykisk hälsa, självbild och presta-

tionsbaserad identitet. Hon lyckades 

vända sitt sätt att hantera livet och 

delar i dag med sig av de livsstrategier 

som var till hjälp för henne.

DETTA ÄR en läsvärd, tunn och lättläst 

bok, full av kloka tankar och trösterika 

ord. En bok jag kunde känna igen mig 

i och som jag blev glad av. Den ger 

hopp och nya tankar till den som vill 

lära sig vara lagom duktig.

DET ÄR i sig inget fel med att vara duk-

tig och prestera. Vi ska förvalta våra 

talanger. Men om vi ägnar oss åt att 

vara duktiga för att duga, och försö-

ka förtjäna ett värde vi redan har, då 

blir livet en kamp. Och bekräftelsen 

vi får gör oss inte nöjda och lyckliga. 

Mycket av det hon lyfter fram känns 

träffande och viktigt. •

EIVOR FINNÄS

BOKRECENSION

En påminnelse om 
livets skörhet
Bokens titel: Prestationsprinsessan

Författare: Cajsa Tengblad

Utgiven av Libris förlag, 2013, 104 sidor
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DIKT

Han kommer med känslighetens bräckjärn, klädd 

i mullskinnsbyxor. Det är som en hymn om Guds tårar 

bland björkstammar.

Hon sitter tyst och timid med amningen i ett väderbitet 

sagoland. Hon är honungsdoft, ja som en källa i öknen.

Han ser henne och vill dominera. Men viskande visar han 

hänsyn av ömhetsskäl.

Där långt borta finns det galna kavalleriet, de har hjonen 

med sig. Utan skamkänsla svirar de runt i en polska. 

Tankens oro ruskar om dem. De lyssnar till trälens 

lärdomar. Varje litet ord svider.

De böjer sina huvuden och gömmer sina eldvapen.

Sedan börjar de ventilera minnesintrycken från senaste 

strid. Den var värre än orkanen. Ja, som en blodig historia 

utan misskund.

Men säger rösten nu är vi alla bröder, vi behöver helande 

själavård, starkare än vapen. Vi behöver höra om en saga

om kärlek från Aftonsolens länder medan vi äter vår färd-

kost. O, minnas den sympasitör som med skärpa i rösten 

gav oss de medikament som vi behöver.

Gråhättan steg sedan fram och bjöd på Brasiliens kaffe 

i dessa stunder av lust och nöd. Törnblommen doftade.

Sparven flög med bud till amman i björkskogen.

Hon kvittrade och berättade att nu är det fred.

Kvinnan med gossen i famnen grät av glädje. Tårarna 

rann ner på den lilles anlete och han log. Han kände nog 

att mamman nu är lycklig. Upprymd väntade hon på sin 

make. Han var på jakt. Efter ett par timmar kom han vand-

rande med en hare på ryggen.Hon berättade om freden 

och hans ansikte lyste av frid. De tillredde haren och hade 

lite bönor kvar därtill. Det blev en festmåltid.

Och nu kunde den mödosamma vägen hem börja.

De packade sina få persedlar och kvinnan satte gossen 

i en ränsel på ryggen. Då kriget började hade de tvingats 

fly från sitt hem. Något ledsna kände de sig, för de visste 

ej om hemmet var skändat. De vandrade ut på slätten. 

Kvinnan ammade sitt barn och märkte att den lille var het 

och gnydde.

De stannade vid ett stenhus med blomstergirlanger o blev 

vänligt bemötta. Där visste de att en klok gumma bodde 

uppför backen och visade vägen. Bäckens friska vatten 

var gott att dricka och kvinnan virade en kall duk runt den

lilles ansikte.

Väl framme vid stugan mötte de en rynkig gumma som 

mjölkade sin get. Av getmjölken kokade hon en dekokt

med lök, som hon gav den lille och några kampferdroppar 

på hans bröst. Kvinnan och mannen var trötta och fick vila 

sig i stugkammaren.

Då de vaknade fick de korngrynsgröt, bröd och mjölk. 

Den lille fick honungsvatten och verkade frisk och glad.

De tackade gumman och kvinnan gav henne sitt 

pärlemorhalsband som tack. Så fin hade den kloka 

gumman aldrig varit tidigare, hon sprudlade av glädje.

Hon berättade om vägen de hade att gå över slätten 

och berättade att trälen skapat freden.

De beslöt att skänka honom gåvor som tack, föda för hela 

våren och en medalj. Ehuru trälen var en klok karl och 

utan honom knappast någon fred blivit av. Paret tackade 

hjärtligt för sig. Den lille gossen var åter sval och log så 

hjärtligt mot gumman.

Nu sökte de sig fram över slätten. Det blåste så de frös. 

Men hemmet hägrade. Då de tillryggalagt den långa 

sträckan kunde de skönja sitt hem. Med oro närmade de 

sig stenhuset. Tänk om kriget härjat även där. Välkomna 

på gården verkade allt så stilla och fridsamt. Mannen låste 

upp dörren och de fann sitt hem lika trevligt som när de

måste lämna det vind för våg.

De lade sig till ro och kände djup tacksamhet och glädje. 

Äntligen hemma och kriget var slut. Mer förtäljer inte 

sagan. Men om du vill får du gärna spinna vidare på den.

MONA SIEGFRIDS

Till minne av Mona

Sparven
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Psykosocial kursverksamhet 2022
med betoning på grupp och kamratstöd

INFO OM VÅRA KURSER

Psykosociala förbundets kurser bekostas av Soci-
al- och hälsoorganisationernas understödscentral 
(STEA). Kursverksamheten är riksomfattande. Kost, 
logi och program är avgiftsfria. Resekostnaderna till 
och från kursen sker på sociala grunder.

VEM KAN SÖKA?

Personer (unga, vuxna och anhöriga) med psy-
kisk ohälsa i behov av psykosocialt stöd från hela 
Svenskfinland kan söka till våra kurser. I varje kurs 
finns tydligt beskrivet målgruppen för kursen. Är du 
i behov av stöd, avbrott i din vardag, vill ha infor-
mation och jobba med dig själv och dela med dig 
till andra kursdeltagare? Då är du välkommen att 
ansöka till våra kurser. För att söka till våra kurser 
krävs inget medlemskap i någon av våra medlems-
föreningar.

SÅ ANSÖKER DU

Du kan göra din ansökan till våra kurser direkt via 

vår hemsida. Enkelt och lätt! Ansökan till kurserna 

görs genom att fylla i ansökningsblanketterna som 

finns under vald kurs på kurslistan. Viktigt är att du 

kryssar i till vilken kurs du önskar ansöka. När du

sänt in din ansökan, får du direkt ett tack-svar, då 

vet du att ansökan har kommit fram till oss. Öns-

kar du fylla i och printa ut din ansökan och sända 

den per post så kan du även hämta den blanketten 

från vår hemsida, eller beställa den från oss på tel. 

050-4096640. Försenade ansökningar tas inte i 

beaktande, förutom när vi har lediga kursplatser. Vi 

tar inte emot ansökningar via e-post på grund av 

GDPR-datasekretess. 

VAL AV KURSDELTAGARE

Till kursen prioriteras de som inte tidigare har 

deltagit i våra kurser. Våra kurser är behovspröva-

de, därför är det viktigt att du fyller i alla punkter 

noggrant i din ansökan. Meddelande, antagen/icke 

antagen, sänds hem cirka tre till fyra veckor innan 

kursens start.

Har du frågor som rör våra kurser?

Vänligen kontakta i första hand kurskoordinator 

Pia på tel. 050-9113295 eller kurs@fspc.fi

KURSVERKSAMHET

STÖD & RÅDGIVNING

Som rådgivare i livshantering finns jag till för dig som behöver information om sociala 
rättigheter och förmåner, rehabiliteringstjänster och stöd i vardagen.

• Har du fått ett beslut som du inte är nöjd med och undrar hur du ska göra?
• Får du den vård och det stöd som behövs?
• Är du anhörig och har frågor?

Ta gärna kontakt. Jag finns på plats måndagar och fredagar kl. 9-15 på tfn. 
050-4096640 (det går också bra att kontakta mig per sms, så ringer jag upp) 
eller ta kontakt per e-post: camilla.roslund-nordling@fspc.fi.
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Kurser finansierade av STEA,
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 

KURSVERKSAMHETKURSVERKSAMHET

ÅNGESTSKOLAN

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f. 
Plats: Norrvalla, Vörå
Tid: 17-20.11.2022
Ansök senast: 17.10.2022
Kostnad: Kursen är avgiftsfri (inklusive kost, logi och 
resekostnader enligt billigaste färdmedel).
Målgrupp: Vuxna med psykisk ohälsa och ångestpro-
blematik.
Målsättning: Att ge dig tid och möjlighet att reflek-
tera över dina tankar och känslor i en trygg miljö 
tillsammans med andra med samma eller liknande 
erfarenhet, kamratstöd. Programmet kommer att be-
stå av föreläsningar och gruppdiskussioner relaterade 
till ångest och på ett lösningsfokuserat synsätt. 

MOTION OCH VÄLMÅENDE

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f. 
Plats: Norrvalla, Vörå
Tid: 13-16.10.2022
Ansök senast: 11.9.2022
Kostnad: Kursen är avgiftsfri (inklusive kost, logi och 
resekostnader enligt billigaste färdmedel).
Målgrupp: Vuxna personer med erfarenhet av psy-
kisk ohälsa.
Målsättning: Att erbjuda kamratstöd, naturupplevel-
ser i form av dagliga längre vandringar, lätta kondi-
tionshöjande aktiviteter. Metoderna under kursen är, 
föreläsning och gruppdiskussioner kring välmående. 
Träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd 
och kunskap.

ATT LÄRA MIG LEVA MED BIPOLÄRITET

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f.
Plats: Backby gård, Esbo
Tid: 27-30.10.2022
Ansök senast: 25.9.2022 
Kostnad: Kursen är avgiftsfri (inklusive kost, logi och 
resekostnader enligt billigaste färdmedel).
Målgrupp: Vuxna personer från hela Svenskfinland 
med diagnosen bipolär.
Målsättning: Att lära sig leva med sjukdomen bi-
polär. Lära dig att känna igen dina svängningar och 
hur du bemästrar dem. Få stöd och att hitta verktyg 
för en bättre vardag. Metoderna under kursen är 
föreläsning och gruppdiskussioner samt att träffa 
andra med liknande erfarenhet och få stöd och kun-
skap genom kamratstöd.

SORGENS STIG (ny kurs)

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f. i samarbete 
med Sorgbandet r.f.
Plats: Härmä Spa
Tid: 17-20.11.2022
Ansök senast: 17.10.2022 
Kostnad: Kursen är avgiftsfri (inklusive kost, logi och 
resekostnader enligt billigaste färdmedel).
Målgrupp: Du som är anhörig (förälder, partner, 
syskon, vuxet barn) till en familjemedlem som du 
förlorat genom självmord.
Målsättning: Att ge dig tid och möjlighet att prata om 
svåra saker i en trygg miljö tillsammans med andra 
med samma eller liknande erfarenhet, kamratstöd. I 
denna gemenskap ges möjligheten att hitta kraft att 
orka vidare.

ÄR DET NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Ställ din fråga till oss. Det kan handla om dig själv, 
en anhörig, en vän eller något annat som oroar dig.

Du kan ställa din fråga anonymt via vår hemsida.

www.fspc.fi/fraga/stall-en-fraga
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Lokalproducerade fyrar och stenkorgar 

Kolla in våra produkter på: 
www.granlunds.com 

eller slå en signal 06-7641033 

BIOGAS

Västra Jeppovägen 288 
(längs med Riksväg 19) 
www.jeppobiogas.fi 

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

Nu kan Ni tanka vår biogas i 
Jeppo, Jakobstad och Storkyrö

Jeppo 
Lantgris
tfn. 050 - 313 2464 

Kjells 
Taxi

040-584 6043

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

06 3177 900  kontaktor@kontaktor.fi
Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa

Korsnäs Kommun
www.korsnas.fi

Larsmo Kommun
www.larsmo.fi

Malax Kommun
www.malax.fi

LOKAL KRAFT

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 
KORSNÄS  Strandvägen 4131 

067817450 
062827700 

Välkommen till Ostrocenter! 

Vi har det mesta inom bygg-, farm– och 
lantbrukstillbehör, skogshuggarutrustning 

samt för trädgården och fritiden. 
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PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET
Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad
Ordförande: Christer Rönnlund, tel. 040-8131664

VERKSAMHETSLEDARE
Petra Nummelin
050-525 1243
petra.nummelin@fspc.fi

RÅDGIVARE I LIVSHAN-
TERING/YAM PROJEKT-
MEDARBETARE
Camilla Roslund-Nordling
050-409 6640
camilla.roslund-nordling 
@fspc.fi

CHEF FÖR KURS- OCH 
RÅDGIVNINGSVERKSAMHET/
YAM PROJEKTLEDARE 
Ann-Charlott Rastas
050-368 8891
ann-charlott.rastas@fspc.fi

VERKSAMHETS-
SEKRETERARE
Sonja Wickman
050-548 8951
sonja.wickman@fspc.fi

INFORMATÖR 
Pernilla Nylund
050-548 8950
pernilla.nylund@fspc.fi

VERKSAMHETS- 
KOORDINATOR
Eva Hanses
050-590 3436
eva.hanses@fspc.fi

EKONOM
Susann Gleisner
050-313 5788
susann.gleisner@fspc.fi

KONTAKTUPPGIFTER

FÖLJ OSS!

Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Här hittar du 
aktuell information, tips och evenemang: @psykosocialaförbundet

KURSKOORDINATOR
Pia Rosengård
050-9113295
kurs@fspc.fi
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ÖSTERBOTTEN

Jakobstad/Pedersöre
Psykosociala föreningen Contact rf
Allaktivitetshuset Algården
Verksamhetsledare Anki Sundqvist
Alholmsgatan 13
68600 Jakobstad
Tel. 050-406 6135
anki.sundqvist@contactrf.fi
www.contactrf.fi

Sydösterbotten
Svalan rf
Vänstugan Svalboet
Verksamhetsledare
Jessica Söderman
Kristinestadsvägen 4
64200 Närpes
Tel. 040-829 3012
vanstugan@svalboet.inet.fi
www.svalan.fi

Sydösterbotten
Psykosociala föreningen Primula rf
Vänstugan Primula
Verksamhetsledare Torolf Back
Strandgatan 18
64100 Kristinestad
Tel. 040-588 6061
vanstugan.kristinestad@pp.inet.fi
www.vanstuganprimula.fi

Norra Österbotten
Cronblomman rf
Anita Bodbacka
Tel. 050-321 3139

Svenska Österbottens 
anhörigförening SÖAF
Marja-Lena Södergård
Tel. 050-372 8167
marja.lena.sodergard@gmail.com
www.soaf.fi

Vörå
Rågblomman rf
Seija Rosenberg
Gränden 8
66600 Vörå
Tel: 040-963 5762

Malax
Psykosociala föreningen 
Träffpunkten rf
Andreas Sten och Sara Brännudd
Snickerivägen 2
66100 Malax
traffpunktenmlx@gmail.com
Tel. 050-382 7830

NYLAND

Helsingfors
Sympati rf
Verksamhetsledare Anne Ahlgren
Tel. 050-4462974
info@sympati.fi
www.sympati.fi

Borgå
Ringen rf
Nina Kalk
Tel. 050-593 8582
nina.kalk@gmail.com

Raseborg
Kompis rf
Margareta Gripenberg
Tel. 044-984 0075
margareta.gripenberg@gmail.com

Raseborg
Livsgnistan rf
Pamela Kinnunen
Tel. 040-734 0946
info@livsgnistan.fi
www.livsgnistan.fi

ÅBOLAND

Pargas
Duetto rf
Niina Määttä
Tel. 045-8009887
niina.maatta1974@gmail.com

La Lotta rf
Li Näse
Dragsfjärdsvägen 364
25700 Kimito
li.naese@sagalund.fi

ÅLAND

Ålands intresseförening
för psykisk hälsa
Reseda rf
Henrik Lagerberg
Tel. 0400-478 884
henrik.lagerberg@aland.net

MEDLEMSFÖRENINGAR

KONTAKTUPPGIFTER

 
Gör din 

beställning på 
funk.fi/

prenumerera!

VILL DU PRENUMERERA PÅ FUNK.?
Intresserad av mänskliga rättigheter, socialpolitik och vad som är på gång 

inom funktionshinderfältet i Svenskfinland?

Medlemmar i Psykosociala förbundets föreningar får tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) 
som kostnadsfri förmån! Priset för övriga är 15 euro i året. Frågor? Kontakta redaktion@funk.fi.

NÄSTA NUMMER:

Deadline för nästa tidning är 15 november 
och tidningen kommer ut i december.
Skicka gärna in material till oss! 
Mejla sonja.wickman@fspc.fi.
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Tidningen Respons skriver om psykisk hälsa och ohälsa.

Här hittar du reportage, berättelser ur livet och 

personliga kolumner. Vi vill vara hoppfulla och inspirerande 

och ge dig tips som underlättar din vardag.

Tidningen innehåller även information om vår verksamhet, 

våra rehabiliteringskurser, vad som är på gång inom förbundet 

och nya rön kring psykisk hälsa.

Vi behöver varandra

www.fspc.fi
Gilla oss gärna på Facebook och Instagram:

@psykosocialaforbundet

AV ANN-LUISE BERTELL
URPREMIÄR: 17.9.2022

W W W. WA S A T E A T E R . F I

EN FARS SOM HYLLAR 
ELDSJÄLARNA I 
FÖRENINGSLIVET  

PREMIÄR: 12.11.2022
AV ADDE MALMBERG


