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Ett helt liv utan syskon
JAG ÄR ett så kallat ensambarn. Som kommer att leva ett helt liv 

utan syskon. Jag försöker identifiera känslan i mig när jag be-

grundar detta faktum, men känslan är inte helt lätt att förstå sig 

på. Den är mer som ett konstaterande. Jag vet ju inte hur det 

är att ha syskon. Jag vet inte hur vardagen ser ut när man väx-

er upp sida vid sida med ett (eller flera) syskon. Hur ser det ut 

på morgonen när syskonen ska iväg till skolan? När alla ska äta 

frukost, klä på sig, borsta tänderna och komma sig iväg? Är det 

cirkus, gnabb, tjafs, skratt eller gråt? Eller allt detta under en och 

samma morgon? Varje morgon? Hur formas man av sina sys-

konrelationer när man växer upp tillsammans och sedan börjar 

vandra längs egna stigar?

EN DEL AV mig kan känna sorg över att aldrig få uppleva det-

ta, en saknad efter något som kunde ha varit annorlunda. En 

saknad efter NÅGON som kunde ha delat min barndom och 

mitt liv med mig. Samtidigt känns det som det mest naturliga i 

hela världen att vara ensambarn. Jag kände mig både trygg och 

älskad under min uppväxt. Och jag vet ju som sagt inget annat.

I DEN HÄR tidningen har vi fokus på syskonrelationer. Vad bety-

der dina syskon för dig? Hur har uppväxten tillsammans med 

dina syskon format dig till den du är idag? Vi har bland annat 

träffat systrarna Snellman, som numera heter Kerstin Gref, Be-

nita Renlund och Gunborg Ingers. De berättar om sin gemen-

samma uppväxt, och hur mycket de har påverkats av två starka 

kvinnor – sin mamma och sin mormor. På sidan 4 kan du läsa 

artikeln.

SANDRA STRÖM skriver om hur det är att komma sist i sys-

konskaran, och dessutom långt efter alla andra. Hur är det att 

vara ett så kallat sladdbarn? 

– När mina föräldrar och systrar hade varit en familj i redan 

12 år, då dök jag upp. Jag gjorde min yngsta storasyster till mel-

lanbarn och mina föräldrar blev småbarnsföräldrar igen efter en 

ganska lång paus. 

Läs hennes tankar om detta på sidan 15. 

I DEN HÄR tidningen kan du även läsa om hur dynamiken i en 

familj påverkas om en i familjen blir sjuk. 

Leif Westerlund är familjeterapeut med lång erfarenhet av 

arbete med familjer. Under en föreläsning på vårkanten sa han 

bland annat så här: 

– Familjen kan ses som ett system i balans när alla famil-

jemedlemmar vet sin roll och ungefär vad de kan förvänta sig av 

övriga i familjen. När psykisk ohälsa eller annan ohälsa flyttar in 

som en objuden gäst rubbas den balansen. 

Artikeln med Leif Westerlund hittar du på sidan 22.

OCH SÅ HAR vi fått en pratstund med Kristian Wahlbeck, utveck-

lingsdirektör på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, för att diskutera 

vad som är aktuellt inom det psykosociala området just nu.

Tack för att du läser vår tidning. Det betyder mycket för oss. •

REDAKTÖRENS KOLUMN

PERNILLA NYLUND
Informatör och ansvarig redaktör.
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ITEMA       

Systrar som finns 
där för varandra
Systrarna Snellman har alltid funnits där för varandra – både i med- 

och motgång. Med sin mamma som förenande länk har de under åren 

byggt upp ett starkt band till varandra.

– Nu när mamma är borta är det svårare. Nu måste vi själva se till att 

hålla kontakten, säger Benita Renlund.

TEXT OCH FOTO SONJA FINHOLM

I SYSKONRELATIONER

DET ÄR EN sammansvetsad trio som 

samlats runt köksbordet hemma hos 

Benita Renlund i Larsmo. De pratar 

i mun på varandra, fyller i varandras 

meningar och berättar den ena dråpli-

ga historien efter den andra. Skrattet är 

aldrig långt borta.

– Allra roligast var nog den gången 

när jag la mig och sova i Gunborgs säng 

efter ett nattskift. Plötsligt vaknar jag av 

att någon pussar mig på halsen. Det var 

hennes pojkvän Jan-Erik som trodde 

att jag var hon. Ni kan inte tro hur snabbt 

han rusade ut ur rummet och ner för 

trapporna.

Det här berättar Kerstin Gref, äldst i 

syskonskaran.

Systrarna Kerstin Gref, Benita Ren-

lund och Gunborg Ingers växte upp i 

Karby, Pedersöre. Till familjen hör också 

systern Ulla och fem bröder. Det var en 

speciell barndom. Familjen hade ett 

litet jordbruk och deras pappa Torsten 

fick en hjärtinfarkt redan som 45-åring. 

Efter det föll ett stort ansvar inte minst 

på mamma Gunvor, men också på bar-

nen som tidigt fick börja hjälpa till på 

gården.

– Vår stora förebild i livet är vår 

mamma. Hon fanns alltid där, både 

för oss och för alla våra kompisar – ja 

för hela byn. Hos Snellmans var alla 

välkomna, det var ett öppet och krav-

löst hem. Även om mamma hade mer 

än fullt upp med sin egen familj och 

med jordbruket hjälpte hon andra så 

gott hon kunde, säger Benita Renlund.

I minnesordet som publicerades i 

tidningen efter att Gunvor gick bort 

beskrev ett av barnbarnen henne som 

en urkraft och en krutgumma som gav 

alla samma moderliga bemötande. 

Gunvor var skolkamrat med Lars 

Huldén och brukade ofta citera hans 

uttryck ti arbeit ilag.

– Vi syskon tänker också så, vi har 

alltid gjort saker tillsammans, säger Be-

nita.

UPPVÄXTEN SVETSADE samman systrar-

na. Om något händer inom familjen är 

systrarna de första som får veta. Djun-

geltelegrafen är snabb. Kerstin föredrar 

att ringa, medan de yngre systrarna har 

långa konversationer via WhatsApp. 

Även när de blev vuxna och började få 

egna barn fanns de där för varandra.

– När Benita for in till bb för att föda 

sin yngsta tog jag hand om de två an-

dra. Enda problemet var att jag fick 

sådan värk i ryggen. Den släppte först 

när jag fick höra att hon fått en pojke. 

Jag tror faktiskt att jag hade sympa-

tivärkar, säger Kerstin.

Som äldsta syster har hon automa-

tiskt fått rollen som den som tar hand 
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Systrarna Kerstin, Gunborg och 
Benita har ett starkt syskonband.
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om andra och att vara äldst har också 

gjort henne väldigt givmild. Det är 

också till henne systrarna vänder sig 

med olika krämpor och sjukdomar. Men 

även Benita och Gunborg fick tidigt lära 

sig att ta hand om sina småsyskon.

– Jag tror att vi alla har det i oss, att 

ta hand om varandra, säger Gunborg.

Att ha så många syskon innebär 

också att man aldrig är ensam. Visst 

hade de alla egna kompisar, men när 

det krisade var det systrarna som var 

närmast. De säger att de alltid kom-

mit bra överens och aldrig varit miss-

unnsamma. Visst har de ibland olika 

åsikter och det kan bli ganska högljutt 

när alla ska berätta sin version av vad 

som hänt, men i grunden finns en stor 

respekt för varandra.

– Vi kan prata om allt, säger Gun-

borg.

Mamma Gunvor var under många år 

den förenande länken mellan syskonen. 

Efter att hon flyttat in på ett service-

boende turades barnen om att hämta 

hem henne. Varje vecka samlades sys-

konen med barn och barnbarn till lunch 

hemma i Karby. De var ofta 20–30 per-

soner kring matbordet och turades om 

att laga mat. När Gunvor gick bort för 

ett år sedan förändrades mycket. Benita 

säger att det är synd att det blivit så.

– Vi var alla ganska trötta efter att ha 

tagit hand om mamma under så mån-

ga år, och efter hennes bortgång har 

vi faktiskt inte träffats så ofta. Men jag 

hoppas att vi kan återuppta våra regel-

bundna träffar. En gång i veckan orkar 

vi inte längre, men kanske vi kan börja 

träffas hemma i Karby åtminstone en 

gång per år, föreslår hon.

Kerstin och Gunborg håller med.

– Vi får helt enkelt ordna talko och 

ställa till med knytkalas. Med så stor 

familj finns det nästan alltid någon 

som fyller jämnt, säger Gunborg, som 

genast lovar stå för matlagningen.

Vad är det som gjort er så 

sammansvetsade?

Benita säger att alla fyra systrarna är 

väldigt präglade av sin mamma, att 

det är hon som varit den förenande 

länken mellan syskonen.

– Vi hade också en väldigt speciell 

mormor. Ju äldre jag blir desto mer 

inser jag hur mycket vi påverkats av 

två starka kvinnor. Två kvinnor som 

hade en tuff vardag, men som ändå 

såg barnen och alltid var måna om 

att det skulle gå bra för oss.

Ulla är den som är mest lik sin 

mamma till sättet, medan Gunborg 

säger att hon är den som mest liknar 

henne till utseendet.

– Men vi har nog alla en stor del 

av mammas gener. När vi samlas är 

det sällan tyst. Tanken var att vår 

fjärde syster Ulla också skulle ha varit 

med under intervjun, men när man 

är i vår ålder kan man inte ta något 

för givet, säger Benita Renlund.

Kvällen innan intervjun fick Ulla 

förhinder. 

– Men hon ville att vi andra skulle 

göra intervjun i alla fall. Vi är ett så 

pass sammansvetsat gäng att hon 

litar på oss och på det vi säger. •

Systrarna Kerstin Gref, Benita Renlund och Gunborg Ingers har sin mamma Gunvor att tacka för den starka sam-
manhållningen.
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Kerstin Gref

Född 1946. Gift med Peter 
Gref och har dottern Susanne. 
Har jobbat som hjälpsköterska 
på Malmska, som det hette 
på den tiden när hon blev klar 
med sin utbildning. Bor i Karby.

Benita Renlund

Född 1948. Gift med Per-
Ole Renlund och har barnen 
Ann-Jeanette, Christel och 
Marcus. Benita jobbade som 
kanslist i många år och utbil-
dade sig senare till närvårdare. 
Bor i Larsmo.

Gunborg Ingers

Född 1952. Gift med Jan-Erik 
Ingers. Har döttrarna Pau-
la, Mikaela och Camilla och      
sonen Christoffer. Har jobbat 
40 år i köket på Malmska sjuk-
huset. Bor i Karby.

1. Att ta hand om andra

Du lär dig att inte bara ta hand om dig själv, utan även att 
säkerställa andras välmående. Med dina syskon utvecklar 
du en speciell skyddande instinkt som du troligen inte 
kommer att känna för någon annan.

2. Att vara tålmodig 

Man kan inte alltid få vad man vill när man vill. Din bror 
eller syster kanske överdriver, är dramatisk eller skapar 
kaos, men i slutänden vet du att ni alltid kommer att finnas 
där för varandra. Syskon behöver inte säga något. Den 
enkla närvaron av en bror eller syster lär dig att vad som 
än händer kommer allt att ordna sig.

3. Att utmana dig själv

Personer med syskon vet bäst att allt måste förtjänas och 
att det för varje person som står över dig finns ytterligare 
en person som står över denne. Om du har syskon har du 
säkerligen tävlat som barn. Detta var förmodligen en källa 
till kontinuerlig frustration, men det lärde dig att pressa dig 
själv. Att ha syskon har dessutom bidragit till att lära dig 
hur man drar lärdom från sina egna och andras misstag.

4. Att dela

Du lär dig att dela både materiella och immateriella saker: 
utrymme, leksaker, kläder och, föräldrar. I relationen med 
dina syskon kan du stöta på gott om situationer där du 
måste ompröva dina prioriteringar; om och om igen. När 

du har ett syskon vet du att inget är hundra procent ditt, 
även om du hävdar det.

5. Att arbeta som ett lag och förhandla

Att ha syskon lär oss att framgång ligger i att samarbeta 
med andra och att förstå att det inte finns någon kraft 
så mäktig som ömsesidig förståelse och en strävan mot 
ett gemensamt mål. Det är värt att lägga allt åt sidan, för 
förhållandet mellan syskon lär dig att skillnaderna alltid är 
lösbara om du är beslutsam och redo att samarbeta.

6. Att förlåta

Förlåtelse är en av de viktigaste sakerna man kan lära sig 
av att ha syskon. Hur många gånger har vi inte hört våra 
föräldrar säga: ”Bli sams, annars…”. Detta hot övertygade 
dig inte alls om att ditt syskon förtjänade din förlåtelse, 
men omedelbart efteråt skakade ni hand och insåg att 
förlåtelse var mer fördelaktigt för er båda. I slutänden lär 
syskon varandra att det inte finns några oöverkomliga 
klyftor mellan personer som älskar varandra, oavsett om 
de är barn eller vuxna.

7. Att älska villkorslöst

Syskonförhållandet lär dig att älska över allt annat och 
uppskatta de som inte säger vad du vill höra, som stör 
dig, som gör dig arg, som stjäl dina saker och som vill 
ha det du vill ha. Syskon kan ta avstånd från varandra 
under olika perioder av livet, men de kommer alltid att 
ha varandra.

Källa: utforskasinnet.se

SJU SAKER DU LÄR DIG GENOM  
ATT HA SYSKON

SYSTRARNA SNELLMAN
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MEN VAD ÄR det då som känne-

tecknar en viss syskonroll? Enligt 

Christoph Treier tar det äldsta 

syskonet gärna på sig en ledar-

roll. Storebror eller storasyster 

sätter många gånger stor vikt vid 

prestationer eftersom man ofta 

får bekräftelse genom dem. 

– Många äldre syskon får mera 

beröm än sina yngre syskon när 

de växer upp eftersom äldsta sys-

konet är det första som lär sig 

något. Som att gå eller cykla, till 

exempel. 

– När de andra syskonen lär 

sig samma sak får de omedvetet 

inte lika mycket beröm från sina 

föräldrar eftersom detta inte är 

”något nytt” för föräldrarna. 

– En negativ följd av att sto-

rasyster eller storebror lägger 

mycket vikt vid sina prestationer 

är att de kan ha svårigheter att 

hantera eventuella motgångar, 

säger han.

DET ÄLDSTA syskonet kan också 

beskrivas som det smartaste sys-

konet. Men observera: 

– Det äldsta syskonet är inte in-

telligentare än någon annan i sys-

konskaran utan bara smartare. De 

har blivit smarta genom att lära ut 

saker åt sina yngre syskon.

MELLANBARN ÄR ofta sociala, an-

passningsbara och lite rebelliska, 

menar Treier. Ett mellanbarn kan 

passa in nästan var som helst. 

– Att anpassa sig är rätt naturligt 

Olika roller i
syskonskaran
Är du äldst i syskonskaran? Eller yngst? Mellanbarn? Eller kanske en-

sambarn? Vår placering i syskonskaran präglar oss mer än hur våra för-

äldrar uppfostrat oss. Det säger Christoph Treier som är mental tränare, 

coach och föreläsare.

TEXT  PERNILLA NYLUND  FOTO PRIVAT

TEMA       SYSKONRELATIONERI

Christoph Treier är mental tränare, 
coach och föreläsare. Han menar att 
vår placering i syskonskaran präglar 
oss mer än hur våra föräldrar upp-
fostrat oss.
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för mellanbarnet eftersom det är 

något de ofta får göra för att kom-

ma överens med yngre och äldre 

syskon. 

– Det är även vanligt att mel-

lanbarnen har många kompisar 

och hittar sin sociala krets utanför 

hemmet. Mellanbarn kan också 

vara rebelliska, men de kan lika 

gärna vara en ”clown”. De kan 

alltså ta olika roller.

MOTIVET TILL detta är att 

de vill bli sedda och hörda. 

– Finns det redan en ”rebell” i 

familjen så är möjligheten ganska 

stor att följande syskon blir någon 

sorts clown eller vice versa, säger 

Treier.

FAMILJENS MINSTING – och en-

sambarn - utvecklas ofta till 

skickliga observatörer som förstår 

sig på ickeverbal kommunika-

tion och är extra bra på att märka 

av skiftningar i stämningar i sin 

omgivning.

– Det yngsta syskonet är ofta 

den som skämtar mest och gillar 

att stå i centrum. Han eller hon är 

ofta den minst ansvarsfulla av alla 

syskon. •

Mellanbarn är ofta sociala, 
anpassningsbara och lite 
rebelliska.

CHRISTOPH TREIER

BOKTIPS

Äldst, yngst eller 
mittemellan
Författare: Elisabeth Schönbeck
Utgiven: 2010, e-bok 2020

VÅRA sys-
konrelationer 
präglar oss 
hela livet. Din 
plats i sys-
konskaran kan 
ha stor bety-
delse för din 
framtid. Inte 
sällan gifter 
sig någon som är lillebror med nå-
gon som är storasyster, och är du 
mellanbarn kommer du troligen 
att agera medlare även på din ar-
betsplats. Men vad händer när en 
storebror gifter sig med en stora-
syster, när det bara är mellanbarn 
i ledningsgruppen och när två en-
dabarn bildar familj? Boken ”Äldst, 
yngst eller mittemellan” är en in-
tressant och tankeväckande bok 
om syskonrelationer. 

Leva för två
Författare: Pia Rockström
Utgiven: 2022

I ”LEVA FÖR 

TVÅ” intervju-
ar journalisten 
Pia Rockström 
tvillingar från 
Sverige, Stor-
b r i t a n n i e n , 
USA, Norge 
och Island. De 
delar med sig av sin erfarenhet av 
att mista sin andra hälft och hur de 
har hittat vägar till ett bra liv. Sor-
gen efter en tvillingförlust är en-
sam i sitt slag. Redan i fosterstadiet 
skapas det band som gör relatio-
nen unik. Det här är en bok för alla 
som vill ha stöd i ett sorgearbete. 
Titeln ”Leva för två” syftar på upp-
levelsen hos många ensamma tvil-
lingar, att de har fått en chans, som 
deras tvilling inte fick, och nu bör 
leva livet fullt ut. 

FOTO: Pixabay.com
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GÄSTKOLUMN

Min bror och jag
POP- OCH ROCKTEXTER handlar nästan alltid om kärlek och 

relationer – lyckade eller misslyckade. Hon är det underbaras-

te jag mött, men hon svek mig. Han värmde mitt hjärta, men 

drog. Hjärta och smärta. Men det är väldigt sällan man hör 

poplyrik om syskonrelationer eller -kärlek.

Motownartister sjunger visserligen i var och varannan sång 

om brothers and sisters, men då handlar det i första hand om 

bröder och systrar i överförd bemärkelse. Inte nödvändigtvis 

om bröder och systrar som suttit runt samma frukostbord 

och grälat över vem som fick mest O’Boy i sitt glas. De där 

O’Boy-striderna är bittra när de utspelar sig, men de svetsar 

samman syskon på ett sätt som gör dem svårskiljaktiga i vux-

en ålder.

PÅ 1990-TALET kom en halvbra låt från det svenska popbandet 

Pontus och Amerikanerna, som faktiskt beskrev den där käns-

lan av syskonskap, när man har haft ett äldre syskon som man 

alltid sett upp till och som gått den stig man småningom själv 

skulle gå. Spela skivor, bli kär, flytta hemifrån.

Jag är själv lillebror och kan relatera till texten:

”Min bror och jag, vi har kramats av samma mamma. Trots 

varje steg jag tog, i fotspåren efter min bror, aldrig lika stor”

Sedan, under livets gång kan styrkeförhållandena ändras, 

men en storebror är alltid en storebror.

ARTISTEN HELEN SJÖHOLM gav en mer negativ syn på sys-

konrelationer 2011 i sången ”Kära syster”. Där handlar det om 

svartsjuka och att ha en syster som uppfyller beskrivningen 

på en femme fatale, som är ute efter att ta män enbart i er-

övringssyfte. En Joline, men inom familjen. Stereotypisk lilla-

syster som tar storasysters pojkvän. ”Kära Syster, du kan välja 

den man du behagar. Som en drottning skrider du in i ett rum. 

En gudinna som ler är vad karlarna ser. Och jag känner mig 

hopplös och dum.”

Personligen kan jag inte relatera till den texten, men jag an-

tar att den inte är tagen ur luften.

DET ÄR EGENTLIGEN ganska otroligt att det inte finns fler 

poplåtar om syskonrelationer. De formar oss mer än roman-

tiska relationer. Syskonrelationer uppstår på ett tidigt stadium i 

vår utveckling och sätter prägel på hur vi kommer att förhålla 

oss i vår fortsatta interaktion med medmänniskor i olika sam-

manhang. Studier från Sverige visar att det finns en överre-

presentation av storasyskon i regeringen, medan det finns en 

överrepresentation av småsyskon bland deltagarna i program 

som Idol. Underförstått: äldre syskon tar ansvar, medan yngre 

syskon vill ha uppmärksamhet.

OMÖJLIGT ATT inte citera The Hollies fantasiska låt om syskon-

relationer från 1969:

”He ain’t heavy, he’s my brother:

His welfare is of my concern. 

No burden is he to bear. 

We’ll get there.”

OM MAN ska sammanfatta det kan man säga: Den som är stark 

måste vara snäll! Storasyskon, ni kommer att ha era småsys-

kon för resten av era liv. •

JOHAN SVENLIN



11

”Dagens terapisystem är 
orättvist och ineffektivt”
Alla partier lyfte inför riksdagsvalet 2019 upp vikten av tidiga insatser vid 

psykisk ohälsa. Inför välfärdsområdesvalet i början av 2022 diskuterades 

mentalvården och de ungas psykiska illamående flitigt. 

MICH– Nu är det konkret handling som behövs, säger Kristian Wahlbeck som 

är utvecklingsdirektör på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

TEXT  EVA HANSES  FOTO MIELI

JAG HAR stämt träff med Kristian 

Wahlbeck för att få hjälp med att 

kartlägga vad som är aktuellt inom 

det psykosociala området just nu, 

såsom terapigarantin, tredje sek-

torns framtid, och utmaningar inom 

arbetslivet. Wahlbecks arbetsvardag 

finns mitt i något som han kallar 

ett ”Living Lab” på Lappvikens före 

detta mentalsjukhus i Helsingfors. 

Inrymt i den gamla sjukhusbygg-

naden finns Lappvikens källa, som 

är ett socialt företag grundat, och 

ägt, av MIELI.

Hur går det med terapigarantin?

Initiativet till terapigarantin kom 

från tredje sektorns aktörer år 2019. 

Tanken med medborgarinitiativet 

är att erbjuda terapi i ett tidigt 

skede innan problemen hunnit växa 

sig stora. Enligt modellen skulle 

man via primärvården, det vill säga 

hälsovårdscentralen, garanteras te-

rapi inom en månad (30 dagar) om 

man konstaterat att behov finns.

Terapigarantin är ännu under 

behandling i riksdagen, konstaterar 

Kristian Wahlbeck. Om man inte åt-

gärdar förslaget om terapigarantin 

FOTO: Pixabay.com
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under den här riksdagsperioden så 

förfaller det i samband med riks-

dagsvalet 2023. 

– Regeringen har presenterat ett 

lagförslag om förbättrad vårdgaran-

ti. Lagförslaget vill trygga vård i icke 

brådskande fall inom sju dagar. Man 

tänker att det inte behövs en skild 

terapigaranti utan att vårdgarantin 

skulle gälla även vid psykisk ohäl-

sa. Man skulle alltså beviljas någon 

form av vård snabbare än hittills, 

vilket i och för sig är bra, men inte 

nödvändigtvis den kvalitativa vård 

som korttidsterapi på max 20 besök 

skulle ge, säger Wahlbeck.

TANKEN MED terapigarantin var att 

den skulle kunna tas i bruk samtidigt 

som de nya välfärdsområdena börjar 

verka, det vill säga från början av år 

2023. Inom ramen för Social- och 

hälsovårdsministeriets projekt ”För-

sta linjens terapier” (Terapiat Etulin-

jaan) har man redan bäddat för att 

kunna erbjuda korttidsterapi inom 

bashälsovården.

En utbildning har ordnats i Östra 

Nyland och ett 100-tal terapeuter har 

utbildats. Det är frågan om påbygg-

nadsutbildning för bland annat sjuk-

skötare. Lite oklart hur det är med 

utbildning på svenska dock.

VISSA KOMMUNER har redan fattat 

beslut om en terapigaranti. Dessa är 

bland annat Helsingfors och Tam-

merfors. Beslut finns, men terapiga-

rantimodellen har ännu inte tagits i 

bruk.

– Nuvarande terapisystem är tyvärr 

orättvist, exkluderande och ineffek-

tivt. Processen från att beviljas terapi, 

hitta en terapeut och påbörja terapi 

tar ofta upp till ett år, säger Wahlbeck.

I DET NUVARANDE systemet är den 

egna andelen i medeltal 35 euro per 

besök och terapin beviljas för ett år åt 

gången, sammanlagt för högst tre år. 

Det nya systemet skulle bli en del av 

hälsovårdscentralernas service och 

därmed gratis för patienterna.

Förutom att terapin nu är dyr och 

lång, vilket gör att alla inte har råd 

med den, är också psykoterapeutut-

bildningen väldigt dyr för studerande. 

Den kostar för den studerande från 

18 000 till 22 000 euro. Ett medbor-

garinitiativ om kostnadsfri psykotera-

pi har också lämnats in till riksdagen 

och gått vidare till behandling. Riks-

dagen har ställt sig positivt och So-

cial- och hälsovårdsministeriet och 

Undervisningsministeriet utreder nu 

hur den kostnadsfria utbildningen 

kunde förverkligas.

–  Om utbildningen blir kostnads-

fri skulle det troligen också bli billi-

gare för den som går i terapi, säger 

Wahlbeck.

FÖR DEN som beviljats terapi har 

det länge varit en stor utmaning att 

hitta en svenskspråkig terapeut. Ef-

ter en paus på mer än tio år ordnas 

inom kort tre terapeututbildningar på 

svenska i Finland: två utbildningar i 

Åbo Akademis regi och en i Helsing-

fors universitets regi.

Wahlbeck hör till dem som i första 

hand förespråkar korttidsterapi. En-

ligt vad man beräknat skulle 85–90 

procent av alla i behov av terapi klara 

sig på maximalt 20 terapisession-

er, medan en minoritet fortfarande 

skulle behöva långtidsterapi på 1–3 

år. Försök med motsvarande system i 

andra länder har visat att vid korttids-

terapi är i medeltal 6–7 terapisamtal 

tillräckligt.

Hur går det för tredje sektorn när 

inkomsterna minskar för tipsbola-

get Veikkaus?

Nuvarande regering har gett löfte 

om att medel ska tas ur statsbud-

geten för att lappa hålen. År 2023 

delar Social- och hälsoorganisa-

tionernas understödscentral STEA 

ännu ut medel enligt nuvarande 

modell, men från och med 2024 

delas understöd troligtvis ut direkt 

från statsbudgeten.

–  Här skulle det vara viktigt att 

tredje sektorns aktörer behåller sin 

självbestämmanderätt, så att beslut 

om finansieringsstöd inte görs på 

politiska grunder. Nu är det med 

andra ord viktigt att visa att aktörer-

na i tredje sektorn behövs. Det är 

viktigt att kunna mäta fördelarna 

med den verksamhet som bland 

annat Psykosociala förbundet och 

dess medlemsföreningar erbjuder 

säger Wahlbeck.

“Processen från att beviljas 
terapi, hitta en terapeut 
och påbörja terapi tar ofta 
upp till ett år.”

KRISTIAN WAHLBECK

Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör på Mieli Psykisk Hälsa Finland rf.
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Arbetslivet och psykisk ohälsa

Trots att de psykiatriska tillstånden 

inte stiger i antal så ökar sjukfrån-

varon och sjukpensioneringarna 

som är relaterade till psykisk ohäl-

sa. Många mår psykiskt dåligt, men 

uppfyller ändå inte kriterierna för 

en psykiatrisk diagnos. Man kan 

alltså bli sjukskriven en kortare tid 

på grund av att man mår psykiskt 

dåligt, utan att för den skull upp-

fylla kriterierna för en psykiatrisk 

diagnos. Det kan då exempel-

vis vara fråga om arbetsrelaterad 

stress, sömnlöshet eller sorg. Sam-

hället i dag är enligt Wahlbeck fullt 

av krav, signaler och motstridiga 

impulser. Många med en psykia-

trisk diagnos, exempelvis schizo-

freni, kunde tidigare klara sig i 

arbetslivet, men det går inte i det 

hektiska samhälle med de effek-

tivitetskrav vi har i dag.

–  Man borde också göra det lät-

tare att gå från sjukpension tillbaka 

till arbetslivet, säger han.

ENLIGT WAHLBECK visar forskning 

att det är viktigt för välbefinnandet 

att ha ett arbete. Om inte lönear-

bete så i alla fall betydelsefull sys-

selsättning. Anpassad sysselsätt-

ning av något slag. 

Jag avslutar intervjun med att 

fråga vad Wahlbeck ser som det 

största orosmolnet idag. Efter en 

liten stunds funderande svarar 

han:

– De unga vuxna och vad de har 

gått miste om under coronatid-

en. Det har vi ännu inte facit på. 

Droganvändningen i Finland och 

speciellt bland unga vuxna är ett 

annat orosmoment, säger han.

Satsning på unga och unga vux-

na är också den punkt som MIELI 

rf lyfter upp som den allra vikti-

gaste av sina 10 uppställda mål för 

regeringsprogrammet 2023–2027 

för att stärka den psykiska hälsan.

POSITIVT ÄR enligt Wahlbeck i varje 

fall att attityderna har ändrat. 

– Man pratar mycket mer om 

psykisk hälsa och ohälsa. Politik-

erna pratar om hur viktigt det är 

att arbeta för den psykiska hälsan. 

Nu väntar vi bara på konkret hand-

ling! •

Lappvikens källa är ett socialt 
företag grundat av MIELI, som 
finns inrymt i Lappvikens före 
detta mentalsjukhus i Helsing-
fors. Lappvikens källa har 7–8 
anställda. En del är anställda på 
lönestöd, en del är på arbets-
rehabilitering.

Lappvikens källa sköter under-
hållet av den stora fastigheten 
och hyr ut rum till aktörer 
inom området psykisk hälsa 
och även till konstnärer. Det 
går också bra att hyra utrym-
mena för olika evenemang. I 
utrymmena verkar även före- 
ningen Pro Lappviken, som är 
en av MIELIs lokalföreningar. 
Föreningen får stöd av Social- 
och hälsoorganisationernas 
understödscentral (STEA), och 

har 6–7 anställda. Föreningens 
verksamhetsledare är Nonni 
Mäkikärki. 

Dessutom är flera volontärar-
betare engagerade i verksam-
heten. 

Mer info hittar du här: www.
lapinlahdenlahde.fi/sv/

LAPPVIKENS KÄLLA

“Positivt är att attityderna 
har ändrat, man pratar 
mycket mer och psykisk 
hälsa och ohälsa.”

KRISTIAN WAHLBECK

Förbundets egna 
kondoleansadresser

PSYKOSOCIALA förbundets kon-
doleansadresser har skapats 
av formgivaren Ingela Nyman, 
och säljs till förmån för psykiskt 
funktionshindrades rehabilite-
ring, utbildning och rekreation.
    Adresserna kostar 15 euro. På 
vår hemsida kan du klicka hem 
adresserna, och få mer infor-
mation:

www.fspc.fi/bestall-

kondoleansadress

Varmt Deltagande

Deltagande
Med varmt

NOTISER
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TEMA       SYSKONRELATIONER

Tvillingsystrar 
poddar om livet
I nya podden ”Systrarna Kjos” bjuder tvillingsystrarna Ida och Elin på 

spontana reflektioner kring sitt syskonskap, vardagen just nu, hälsa, väl-

mående och motivation. Det blir även djupa samtal om Elins obotliga 

lungcancer och hur sjukdomen har påverkat henne. Men också hur det 

är att stå vid sidan om, som anhörig.

DE 34-ÅRIGA systrarna är bosatta i Sverige där Elin i många år 

har arbetat som personlig tränare, coach och hälsoinspiratör. 

Ida är chefsjurist, samhällsdebattör och småbarnsmamma. Vi 

fick en kort intervju med Elin Kjos:

Hej Elin! Hur känns det att podda ihop med 

sin tvillingsyster? 

–  Det känns fantastiskt kul och vi ser verkligen fram emot att 

spela in avsnittet varje vecka. Vi hade pratat ett tag om att starta 

en podd tillsammans och det är så kul att det blev så.

Vad vill ni ge era lyssnare? 

– Vi vill framför allt ge våra lyssnare mod och inspiration till att 

våga gå sin egen väg i livet (på alla plan), älska sig själva och 

våga leva fullt ut!

Vad ser du fram emot just nu? 

–  Jag ser fram emot att fortsätta njuta av våren och mycket 

tid med familjen. I skrivande stund ser jag även fram emot att i 

morgon åka iväg på en yogahelg tillsammans med Ida och vår 

yngre syster. Det kommer bli magiskt! •

TEXT  PERNILLA NYLUND  FOTO PERFECT DAY MEDIA

Elin Kjos är träningsprofilen som fick obotlig lungcancer. 
Nu har hon startat en podd tillsammans med tvillingsystern 
Ida.
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Att komma sist i 
syskonskaran

FOTO: Pixabay.com

DET VAR JAG som kom sist och blev 

sladdbarnet, “skrapakako” eller iltatähti 

som det så fint heter på finska. Jag kom 

inte bara sist, utan ganska länge efter 

de andra. När mina föräldrar och systrar 

hade varit en familj i redan 12 år, då dök 

jag upp. Jag gjorde min yngsta storasys-

ter till mellanbarn och mina föräldrar blev 

småbarnsföräldrar igen efter en ganska 

lång paus. Något som kanske inte var lika 

tydligt direkt, men med tiden lika ound-

vikligt tror jag, var att båda mina systrar 

också skulle bli mina förebilder.

Beteendevetaren Elisabeth Schön-

beck har forskat i hur positionen i sys-

konskaran påverkar vår personlighet. 

Enligt henne räknas man som sladdbarn 

när man föds minst sex år efter det äldre 

syskonet. I och med att avståndet till sys-

konet eller syskonen är så stort behöver 

man aldrig konkurrera om sina föräldrars 

uppmärksamhet och växer i praktiken 

upp lite som endabarn.

DET ÄR INTE helt ovanligt att det daltas 

en del med familjens minsting och jag 

tror att mina systrar nog skulle påstå att 

jag blivit lite bortskämd. Det kan jag hålla 

med om, i vissa avseenden i alla fall. Jag 

blev aldrig riktigt säker på hur jag skulle 

använda tvättmaskinen innan jag flyt-

tade hemifrån och ofta var det någon 

annan (läs: mamma) som kom ihåg att 

mata min kanin.

I ANDRA AVSEENDEN skulle man nog 

kunna säga att jag inte kom så lätt un-

dan. Mina föräldrar skilde sig när jag 

var 13 år och mina systrar hade då flyt-

tat hemifrån för flera år sen. Min pappa 

flyttade ut och så var det bara mamma 

och jag kvar runt köksbordet där det 

en gång suttit fem familjemedlemmar. 

Mina systrar påverkades så klart också 

av skilsmässan men den förändrade 

aldrig deras vardag på samma sätt 

som den gjorde med min. Det var 

jag som fick vänja mig vid att bo hos 

pappa varannan helg och vara ensam 

hemma de kvällar min mamma var på 

jobb. Något av det bästa med att ha 

systrar som är mycket äldre än jag är 

när jag ensam fått besöka dem när de 

flyttat hemifrån. Då har de axlat rollen 

som extraförälder och lagat mat, bäd-

dat och fixat samtidigt som de gett mig 

något annat än mina föräldrar kunnat 

ge – en inblick i deras spännande värld 

som unga vuxna. Då har jag känt mig 

speciell, som man gör när man blir sedd 

av någon man ser upp till. •

SANDRA STRÖM
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Att hantera oro 
i oroliga tider
Först kom coronapandemin. Sedan blev det krig i Ukraina. 

Orostankarna riskerar att avlösa varandra, vilket i sin tur kan leda till säm-

re hälsa. Men hur ska man förhålla sig till det som man inte kan påverka? Vi 

frågade psykologen Henrik Wiman.

TEXT PERNILLA NYLUND OCH HENRIK WIMAN  

FOTO PRIVAT

I SLUTET AV februari, bara någon 

vecka efter att kriget i Ukraina hade 

brutit ut, publicerade Henrik Wiman 

ett inlägg på Instagram där han gav 

tips på hur man kan hantera sin oro 

i kristider (eller må bra generellt 

när man upplever att hela världen 

är i gungning). Henrik är psykolog, 

skribent och föreläsare, och tycker 

om att undervisa om psykisk hälsa. 

Vi bad honom utveckla sina tankar 

om krispsykologi. Här ger han sina 

bästa tips på hur du kan hantera dina 

orostankar. Det handlar om att fo-

kusera på det du kan kontrollera, att 

läsa nyheterna max en till två gånger 

per dag, behålla vardagsrutinerna, 

och söka socialt stöd när du känner 

att du behöver det.

1. Fokusera på det du kan 

kontrollera 

När vi ställs inför osäkra situationer 

är det naturligt att tankarna flyger 

iväg. Vi börjar fundera på vad som 

kommer att hända, hur vi ska han-

tera det, varför det händer, om min 

katt kommer att påverkas, och varför 

vi ännu inte bara flyttat till Bahamas 

så vi kunde slippa allt? Detta är som 

sagt naturligt. Vi har svårt att sty-

ra vilka tankar som dyker upp. Och 

ännu svårare om vi inte kan ta nästa 

flyg till Bahamas. Så då får vi börja 

prioritera och sortera. Första steget 

är att dela upp orostankarna i det vi 

kan kontrollera, och det vi inte kan 

kontrollera. Ställ dig frågor som “Kan 

jag kontrollera [orostanke]?”. Till ex-

empel “Kan jag kontrollera att det 

brutit ut ett krig?” eller “Kan jag kon-

trollera att ha konserver hemma”? 

Prioritera sen det du kan kontrollera, 

och försök låta resten bero. När nya 

orostankar dyker upp, ställ dig sam-

ma frågor igen.

2. Läs nyheterna max en till två

gånger per dag 

Vi kan som sagt inte styra vilka tankar 

som dyker upp, men vi kan styra vad 

vi matar vår hjärna med. Nyheter är 

bra att ha, men i orostider kan det 

bli destruktivt. Att inte veta vad som 

kommer att hända gör att vi suktar 

extra mycket efter vad som helst 

som kan ge oss mer trygghet. Och 

då fastnar vi lätt i att försöka söka 

upp alla nyheter som finns, även om 

”Fokusera på det du kan kon-
trollera och läs nyheterna max 
en till två gånger per dag.”

HENRIK WIMAN

IREPORTAGE
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det tar tid från andra saker vi hellre 

hade behövt göra. Som att ta hand 

om oss själva och våra nära. Så sätt 

en till två specifika tider per dag då 

du får kolla nyheterna, sätt en tim-

er på mellan 10–20 minuter och håll 

dig till det. Om det är något viktigt 

som sker så kommer du att få reda 

på det ändå.

3. Behåll rutinerna 

Denna punkt går hand i hand med 

att fokusera på det du kan kontrolle-

ra. När världen ställs på ända är det 

vanligt att våra rutiner också gör det. 

Vi kommer av oss – äter inte ordent-

ligt, slutar träna och röra på oss, och 

sover oregelbundet. En perfekt grund 

för att må kasst, helt enkelt. Risken 

är att även om krisen är temporär så 

kan det dåliga måendet bli mer per-

manent, och det vill vi undvika. Håll 

kvar dina vanliga rutiner: Kliv upp på 

morgonen, gå till jobbet, ät lunch 

med kollegorna, och gå till schack-

klubben på onsdagen som du brukar. 

Gör detta även om orostankarna fly-

ger och det känns som att du bär 

på en tegelsten i bröstet. Det är helt 

okej att vara mindre produktiv, vara 

nedstämd och helt enkelt inte på 

topp, men det är viktigt att trots det 

fortsätta med det som håller ihop 

ditt liv.

4. Sök socialt stöd 

Tillsammans är man mindre ensam. 

När vinden viner och björnar brusar 

så behöver vi varandra, så se även till 

att just du får det stöd du behöver. 

Om du och din vän kan ses fysiskt – 

gör det. Om inte, ring, skriv, chatta 

eller skicka flaskpost. Prata om vad 

du och din vän oroar er för så att 

ni får ventilera och kan ge varandra 

stöd. Se även till att prata om annat, 

som vad som händer i era familjer, 

vad ni sett på tv, eller bara om hur 

kallt det är och varför ni inte bägge 

har flyttat till Bahamas än.

MED DESSA TIPS kommer du att kom-

ma långt. Jag har dock sparat det 

viktigaste till sist: Kom ihåg att det 

du upplever i en kris är normalt. Det 

är jobbigt och det går över efter ett 

tag. Hur länge det tar vet vi aldrig, 

men det går alltid över. Så andas in, 

påminn dig om det du kan kontrolle-

ra, andas ut och möt dagen. •

Instragram: @psykologenhenrik
Hemsida: www.henrikwiman.com

Henrik Wiman är psykolog, skribent och föreläsare, och tycker om att undervisa om psykisk hälsa. 
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Minnen från 
ett arbetsliv
Kaj Kullberg från Borgå har levt ett händelserikt liv. Han har 

jobbat i flera olika länder men trivts bra även lokalt, bland 

annat som bildframställare på tidningen Östra Nyland. I 

framtiden kanske hans minnen formas till en bok, för livet 

har inte alltid varit en dans på rosor.

TEXT CARITA LILJENDAHL

FOTO JARMO JULKUNEN

KAJ KULLBERG ÄR medlem i psykoso-

ciala föreningen Ringen i Borgå. För 

Carita Liljendahl berättar han här 

om några av livets många minnen: 

Minnena från Lovisa härrör sig till 

åren 2009–2010. Tidningen Östra 

Nyland hade precis fått en ny chef-

redaktör och en ny layout. 

– Jag hade precis blivit klar med 

en utbildning som bildframstäl-

lare, säger Kaj. Jag tänkte att det 

skulle vara bra att få ett jobb inom 

den branschen men kände inte till 

så många arbetsplatser som var i 

behov av bildframställare. Efter en 

pratstund med chefredaktören fick 

jag börja jobba som bildredigerare 

och fotograf. Själva arbetet var inte 

så krävande, jag redigerade bilder 

som hörde ihop med tidningsartiklar 

säger Kaj. 

Kaj hjälpte till då redaktionen fly-

ttade och han minns att han trivdes 

bra med både det och med bildfram-

ställningen. Lovisa kändes bekant 

också för att hans mammas farbror 

och faster har bott i staden och Kajs 

mamma har sina rötter i Isnäs.

EGENTLIGEN UTBILDADE sig Kaj Kull-

berg, som i dag är 64 år, till elmontör 

vid Östra Nylands Yrkesskola och 

blev klar med studierna i maj 1976. 

Efter det har han kontinuerligt utbil-

dat sig, gått olika kurser och haft flera 

jobb. 1979 blev han färdig eltekniker 

från Tekniska Skolan i Helsingfors. 

Hans modersmål är svenska men 

han talar också finska, engelska och 

ryska. 

– I dag kan jag se tillbaka på en 

fyrtio år intressant karriär inom el-

branschen och jag har fått jobba 

på olika håll i världen. Tanken är att 

mina upplevelser i arbetslivet ska 

komma ut som en bok med hjälp av 

Viveca Stenius som är handledare på 

en skrivkurs jag går.

KAJ HAR BLAND annat jobbat på kärn-

kraftverk på olika håll i världen, och 

även på kärnkraftverken i Lovisa och 

Olkiluoto här i Finland. Hemma hade 

Kaj alltid en väska färdigt packad så 

att han snabbt kunde åka ut på en 

kommendering. 

– Till dåtidens Sovjet tog jag med 

mig matvaror som jag visste att var 

svåra att få tag på där, berättar han.

NÄR KAJ KULLBERG var i sin bästa 

ålder hände någonting oväntat. Han 

fick en hjärnblödning, en aneurysma 

sprack i hans huvud. 

– Min syster hade bjudit hem oss 

på en middag och innan jag for dit 
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var jag ensam hemma med min son 

som då var fem år. Han blev rädd och 

gömde sig under sängen. Jag lyck-

ades hålla mig på fötter och gick ut 

i korridoren i vårt höghus. Grannar-

na trodde att jag var berusad. Min 

syster väntade hemma hos sig och 

när vi inte dök upp, ringde hon till 

mig. Då förstod hon att allt inte var 

som det skulle, så hon ringde efter 

en ambulans. Nästan genast blev Kaj 

körd till Helsingfors för undersökning 

och följande dag opererades han på 

Tölö sjukhus. Sedan låg han en tid på 

Borgå sjukhus. 

– Min läkare sa att jag hade tur, 

att 70 procent av patienterna dör 

omedelbart. Efter hjärnblödningen 

upplevde Kaj att han inte längre var 

lika skarp i huvudet som han hade 

varit innan. Minnet hade blivit sämre 

och logiken, som är viktig inom el-

branschen, var trögare. Det var också 

efter sjukdomsattacken som Kaj bör-

jade fundera på att skola om sig till 

bildframställare.

EGENTLIGEN TRIVDES Kaj inte helt 

och hållet med utbildningen men 

han anpassade sig till situationen. 

När han var klar efter två år trivdes 

han desto bättre i själva yrket. 

– Jag hade en klasskamrat som 

hade fått arbete på tidningen Uusi-

maa. Han berättade att chefredak-

tören hade planerat att börja pub-

licera foton av nyfödda bebisar i 

tidningen. Samtidigt frågade han 

mig om jag var intresserad att fota på 

BB. Jag svarade ja, naturligtvis! 

– Jag fick betalt för varje bild och 

då jag senare blev företagare fick jag 

sälja negativen till familjerna som 

ville ha dem.

JÄMFÖRT MED det ibland ganska 

hårda klimatet i elbranschen var 

detta med att fota bebisar en helt 

annan värld för Kaj. Han beviljades 

startpeng och kunde grunda ett 

företag, men han ville ändå inte 

helt lämna den gamla branschen 

så han jobbade parallellt med fo-

tografering och elarbeten. Åren 

1986–1987 var speciellt intressanta 

då Kaj fick ett jobbuppdrag i Hanoi 

i Vietnam. 

– Mitt arbete var i den finska am-

bassadörens residens mitt i Hanoi. 

Jag skulle tillsammans med en an-

nan elingenjör koppla och bygga 

om en lite äldre elcentraler i bo-

stadshuset. I Vietnam var det 

väldigt varmt och Kaj minns att 

platschefen rekommenderade salt-

tabletter, så att inte hälsoproblem 

skulle uppstå. •

Kaj Kullberg på arbetsplatsen i Lada-
fabriken i Togliatti 1987.



20

NY MEDARBETARE

Morgondagen 
bär med sig 
nya möjligheter

HEJ ALLA. Jag heter Petra och är Psykosociala förbundets 

verksamhetsledare sen mitten av maj. Jag känner en enorm 

tacksamhet och stolthet att få vara en del av förbundet, ett 

förbund som är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig 

sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland, 

vars syfte är att:

1. stöda och bevaka psykiskt funktionshindrade personers 

intressen 

2. skapa bättre förutsättningar för återhämtning och livskvalitet

3. verka för att förebygga psykisk ohälsa 

4. stöda närstående till personer med psykiska funktionshinder

DET KÄNNS meningsfullt att få jobba för just de här frågorna som 

länge har funnits nära mitt hjärta. Jag brinner för frågor som tan-

gerar psykisk (o)hälsa. Försöker värna om att själv också invest-

era i min psykiska hälsa, som i min vardag betyder att njuta av 

naturen, umgås med familjen, träffa vänner, studera och delta i 

olika föreningars verksamhet. Jag har i flera års tid fungerat som 

kursledare på förbundet och samarbetat med olika projekt, så 

det kändes naturligt och motiverande att lämna in min ansökan 

då förbundet sökte en ny verksamhetsledare. Jag har jobbat i 

över 20 års tid med olika uppdrag inom social- och hälsovården 

– som sjukskötare, familjeterapeut, avdelningsskötare, projekt-

koordinator och som lärare inom andra stadiet. 

Det är viktigt att vi öppet pratar om psykisk ohälsa och väl-

befinnande, jobbar för att minska skam och förstärka kamrat-

stödets och erfarenhetsexpertisens betydelse. Det är lika viktigt 

att förbundet finns som stöd för våra medlemsföreningar och 

är en arbetsplats där man trivs och har intressanta och inspi-

rerande arbetsuppgifter. Ur min synvinkel handlar det här om en 

helhet, en vardag samt en framtid som vi tillsammans jobbar för. 

SOM NI BRA känner till är vårt samhälle i en förändringspro-

cess då det gäller social- och hälsovården samt räddningsver-

ket. Nya välfärdsområden ska träda i kraft från och med den 

1.1.2023. Det finns många frågetecken och det kan skapa en 

hel del funderingar, även oro. Oro över tillgång till vården och 

andra tjänster, och över tredje sektorns roll i framtiden. För oss 

inom förbundet är det viktigt att vi följer med samt är med i 

olika forum där de här frågorna i de olika välfärdsområdena 

diskuteras. Många välfärdsområden har mycket informativa 

nätsidor och man kan även beställa deras infobrev. De har 

även informationstillfällen som man, antingen som invånare 

eller medlemsförening, kan delta i. 

Det som ”blir kvar” i kommunen (kommunerna) är hälso-

främjande arbete, det vill säga allt från förebyggande arbete till 

att fundera vilka saker som påverkar invånarnas hälsa och väl-

befinnande i vardagen. Det är här som vi från förbundet också 

ska finnas med. Det betyder att vår intressebevakningsyta nu 

blir bredare, utvidgas. Inom Mentalhälsopoolen, där Psykoso-

ciala förbundet är med, jobbar vi för att kommunerna ska ta 

i bruk konsekvensanalys inom beslutsfattande då det gäller 

att utvärdera/bedöma konsekvenserna för den psykiska häl-

san, istället för att enbart ha konsekvensanalys på exempelvis 

ekonomin, tittar man även på hur beslutet påverkar/inverkar 

på den psykiska hälsan hos invånarna. Spännande, intressant 

och viktigt, eller hur? Det här behövs!

VI BEHÖVER också breda(re) axlar för att finnas, för att få vår 

röst hörd, för att kunna utvecklas. Breda axlar får vi bland an-

nat genom att samarbeta med olika aktörer, med vår sakkun-

niga personal, med våra medlemsföreningar och genom att 

synliggöra det värdefulla arbete som görs i förbundet. Och vi 

behöver just dig. Och vi finns här för dig. Jag är en person 

som litar på att livet bär, att pusselbitarna hittar sin plats och 

att morgondagen har med sig nya möjligheter. 

Tillsammans gör vi det här. •

PETRA NUMMELIN, verksamhetsledare Psykosociala förbundet
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Eva Hanses är ny 
verksamhetskoordinator

HEJ PÅ ER alla Responsläsare! Jag är glad, stolt och tacksam 

över att få presentera mig som ny verksamhetskoordinator på 

Psykosociala förbundet. I det här jobbet får jag arbeta med det 

som jag tycker är det viktigaste som finns – vår psykiska hälsa 

och hur vi på olika sätt kan främja den. Att jag på olika plan får 

sätta mig in i dessa frågor och dela med mig till andra ser jag 

som en positiv utmaning. 

Hela mitt liv har jag funderat på vad som gör att vi blir de 

vi är och varför vi beter oss som vi gör? Jag tycker om att 

observera och analysera och några klara svar har jag inte och 

det börjar jag inse att jag aldrig heller kommer att få. Vi lär oss 

hela livet och det är ju fascinerande även om det ibland känns 

som om det skulle vara skönt att kunna sätta punkt och säga 

att ”nu kan jag allt jag behöver kunna”.

TILL UTBILDNINGEN är jag Politices kandidat från Social- och 

kommunal högskolan vid Helsingfors universitet. Tidigare har 

jag arbetat på FinFami Österbotten och på Svenska Öster-

bottens anhörigförening med fokus på anhöriga till personer 

med psykisk ohälsa. Det kan inte nog betonas hur viktigt det 

är att se familjen och hela nätverket runt en person med psy-

kisk ohälsa. Ofta sprider sig ohälsan och familjemedlemmarna 

reagerar med olika symptom. Även vänner och arbetskam-

rater påverkas och funderar hur de ska kunna stöda. Också 

de anhöriga behöver någon som frågar hur de orkar och de 

behöver tas med i vården och rehabiliteringen. Barnen i famil-

jerna får inte heller glömmas bort. 

Jag har också jobbat en kort tid på vänstugan Primula i 

Kristinestad. Under många år har jag följt med verksamheten 

där, och även verksamheten vid vänstugan Svalan i Närpes 

och Algården i Jakobstad och inser hur viktigt det är att det 

finns ett ”andra hem” där man alltid känner sig välkommen 

och där man har en uppgift och tillhör ett sammanhang.

FÖRUTOM INOM tredje sektorns föreningar har jag jobbat 

sammanlagt fyra år som socialarbetare med svårplacerade 

arbetslösa i Vasa. Det jag speciellt tar med mig från den tiden 

är hur viktigt det är att hitta skräddarsydda arbetsformer så 

att steget till, eller tillbaka till arbetslivet ska bli så positivt som 

möjligt. Alla passar inte in i det hektiska arbetsliv vi har idag 

och då är ibland sjukpension det bästa alternativet.

ARBETET PÅ Psykosociala förbundet innebär inte bara ett nytt 

jobb utan också en flytt från Vasa till Helsingfors. Det känns 

bra att få återuppta kontakten med studiekompisar efter ett 

upphåll på cirka 30 år. Jag har mina rötter i Helsingfors. Min 

mamma, min bror och två av mina fyra vuxna söner och en 

del vänner bor i Helsinfors så staden är inte främmande.

TA GÄRNA KONTAKT med mig om ni har tankar och idéer om 

vad ni ser som viktigt att utveckla inom Psykosociala förbun-

det och speciellt i södra Finland! Mejla eva.hanses@fspc.fi eller 

ring 050-590 3436. •

NY MEDARBETARE
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Familjen kan ses som ett system i balans när alla familjemedlemmar 

vet sin roll och ungefär vad de kan förvänta sig av övriga i familjen. 

När psykisk ohälsa eller annan ohälsa flyttar in som en objuden 

gäst rubbas balansen.

TEXT EVA HANSES  FOTO PRIVAT 

LEIF WESTERLUND är familjeterapeut 

med lång erfarenhet av arbete med 

familjer. Han föreläste under våren på 

medborgarinstitutet Alma i Vasa om 

vad som händer med familjedynamik-

en vid psykisk ohälsa i familjen. Föreläs-

ningen ordnades i samarbete mellan 

medborgarinstitutet Alma och FinFami 

Österbotten.

FÖR ATT definiera familjen och för att 

synliggöra vad familjedynamik är ritade 

Leif Westerlund upp ett släktträd och 

pekade på hur vi är beroende av och 

påverkas av varandra inom familjen. 

Inom familjen skapas en familjekultur 

och ingen familj är helt lik någon an-

nans. Det är viktigt att höra till ett sam-

manhang och att det finns människor 

runt omkring som stöttar när livet blir 

tufft. 

HUR KAN DET då se ut i en familj när 

den psykiska ohälsan flyttar in som en 

objuden gäst? 

Westerlund gav några exempel: Ifall det 

är ett barn, en ungdom eller ett vux-

et barn med psykisk ohälsa eller an-

dra specialbehov kan barnet komma 

emellan föräldrarna så att parrelationen 

blir lidande. Då uppmanar Westerlund 

föräldrarna att se till att också få tid 

på tumanhand med varandra och att 

komma ihåg att det bästa man kan ge 

sina barn är föräldrar som mår bra och 

har en god relation. 

– Ett barns trygghet sitter inte i det 

fysiska hemmet utan i kvaliteten på 

föräldrarnas relation till varandra, säger 

han.

DET ANDRA exemplet Westerlund gav 

var en förälder med utmattningsde-

pression. Han beskrev familjen som 

ett system i balans så länge alla mår 

bra. När så någon blir sjuk rubbas ba-

lansen och vardagen förändras. Övriga 

familjemedlemmar försöker återställa 

ordningen och göra vad de kan för att 

den sjuka föräldern ska bli sitt gamla jag 

Leif Westerlund är präst, familjetera-
peut på specialnivå, psykoterapeut, 
arbetshandledare och arbetslagsut-
vecklare.

Familjedynamiken 
vid psykisk ohälsa

LÄSARBERÄTTELSEREPORTAGE
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igen. Mycket fokus är då på föräldern 

med psykisk ohälsa. Alla vill återgå till 

det man är van vid. I bästa fall återställs 

ordningen igen, men låt oss säga att 

föräldern inte blir sitt gamla jag igen, då 

finns en risk att övriga familjemedlem-

mar bygger upp en ny balans där den 

sjuka föräldern inte längre har en plats. 

Det här är något som är värt att reflek-

tera över. Vilken roll ska föräldern som 

kanske får leva med ohälsan en längre 

tid eller resten av livet få i familjen? Att 

ha en plats och en uppgift är livsviktigt 

för alla. I bästa fall hittar man en ny ba-

lans med nya roller småningom.

WESTERLUND ILLUSTRERADE hur vi i oli-

ka situationer och sammanhang berät-

tar olika historier om vårt liv. Vi väljer 

vilken historia vi vill berätta och ober-

oende vilken historia vi berättar så är 

den sann. En person med psykisk ohäl-

sa har en tendens att komma in i en ond 

cirkel där den negativa berättelsen med 

alla tillkortakommanden går på repeat. 

På en fråga om hur man kan stöda en 

familjemedlem som mår psykiskt dåligt 

att berätta en mer positiv berättelse om 

sitt liv gav Westerlund följande svar. 

– Vi behöver börja med att låta per-

sonen berätta sin historia precis sådan 

som hen upplever den och verkligen 

lyssna. Vi behöver orka lyssna på riktigt 

och inte försöka fixa och komma med 

råd. Att lyssna och bekräfta och visa att 

vi tar den andra personen på allvar, det 

är där vi behöver börja. 

Han belyste det med ett exempel 

– ifall vi går till läkaren och berättar att 

vi har ont i magen så blir vi inte heller 

hjälpta av att få höra att vi ska tänka 

positivt och njuta av att solen skiner. 

Det naturliga då är att läkaren ställer 

följdfrågor och går på djupet med 

problematiken.

ATT BLI TAGEN på allvar, lyssnad på och 

att bli bemött med respekt är enormt 

viktigt. Det är så vi behöver bemöta 

varandra och inte genom att förringa 

någon annans upplevelse av sin situa-

tion. 

Som anhörig till någon med psykisk 

ohälsa behöver man ändå inte kräva av 

sig själv att alltid orka, utan det är okej 

att sätta gränser och tänka på de egna 

behoven. Leif Westerlund var också 

inne på begreppet medberoende, det 

vill säga att man genom att alltid sät-

ta någon annans behov framom sina 

egna till slut tappar bort sig själv. 

– Om man som anhörig har tappat 

glädjen i livet är det också svårt eller 

rent av omöjligt att vara ett stöd för 

någon annan, menar han. 

När den egna orken tryter be-

höver man våga söka hjälp utifrån 

och prata med någon utomstående. 

Här kommer bland annat anhörig-

föreningarna in. Där kan man som 

anhörig få berätta sin historia, bli 

lyssnad på och bli tagen på allvar och 

även få kamratstöd av andra som le-

ver i en liknande situation som man 

själv. •

FOTO: Pixabay.com

Föreningen erbjuder individu-
ell rådgivning, kamratstöds-
grupper, information och 
rekreation för anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa. 
Avgiftsfri service erbjuds både 
på plats i Vasa och Karleby, 
och på distans, och ordnas på 
svenska, finska och engelska. 
För mer information, se www.
finfamiosterbotten.fi, eller ring 
06-312 0105

FINFAMI ÖSTERBOTTEN
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Vilka poddar gillar du?
En rolig podd kan verkligen lyfta en dag. En podd där man lär sig något nytt kan 
skapa meningsfullhet i vardagen. Vad väljer du att lyssna på? Här tipsar vi om några 
poddar som kanske tilltalar dig.

TEXT PERNILLA NYLUND

Podcasten ”Mentalkanalen” drivs av mentala 

tränaren Amy Skogberg. Tillsammans med sina 

gäster dyker hon in i hjärnans labyrinter och 

letar fram nycklar till ett bättre välmående. Så 

här beskriver hon själv denna podd: ”I en värld 

där psykisk ohälsa fortfarande är tabu riktar vi 

strålkastaren mot den, kartlägger vad den ber-

or på och framför allt tipsar om hur den kan 

förebyggas. Mentalkanalens syfte är att sprida 

kunskap, hopp och verktyg för att förebygga 

psykisk ohälsa”. 

Magnus och Peppes podcast. Magnus Silfveni-

us Öhman och Jeanette ”Peppe” Öhman bjud-

er på en underhållande podcast med fokus på 

journalistik, feminism, trender och världen vi le-

ver i – direkt från Santa Monica, Los Angeles. Pa-

ret har sina rötter i Helsingfors och Stockholm.

Ted och Kaj. Ted Forsström och Kaj Kor-

kea-ahos podcast handlar om livet som 

Ted och Kaj upplever det. Innehåller myck-

et humor, ångest, vänskap, böcker och djur. 

Kristin Kaspersen beskriver sin podcast ”Nyfik-

en på” så här: ”I min podd möter jag personer, 

kända som okända, som har en speciell livs-

historia, kunskap, erfarenheter eller upplevelser 

som jag är extra nyfiken på och som vi samtalar 

kring. Det kan vara allt från ledarskap, livsöden, 

drivkrafter eller hälsa”. 

I podcasten Hälsorevolutionen får du det se-

naste inom den internationella hälsoforsknin-

gen och antiinflammatorisk livsstil, speglat i de 

gamla beprövade hälsotraditioner som finns 

jorden runt. Mycket skratt, kunskap och inspi-

ration. Podden görs av Maria Borelius, veten-

skapsjournalist, författare och biolog och Cari-

na Nunstedt, förläggare och producent. 

Podcasten med namnet ”Så lever du längre” 

handlar om precis det titeln säger: hur du lever 

längre. Med de senaste superstudierna i ryggen 

avslöjar professor Bertil Marklund och journalist 

Linn Asterby de enkla tips som vi alla kan följa 

för att få extra år och må bättre.



25

PERSONER I alla åldrar kan söka 
bidrag från Psykosociala förbun-
dets fond Understödsfonden, för 
rehabilitering från psykisk ohälsa. 
Vårdnadshavare i samma situation, 
vars barn är i behov av stöd för till 
exempel en fritidssysselsättning, är 
också välkomna att söka från fon-
den. Ibland täcker det offentliga 
inte alla kostnader för rehabilitering 
eller vård (såsom egen andel), och 
då kan man söka medel från fon-
den. Medel från fonden delas ut tre 
gånger per år. År 2020 låg de bevil-

jade understöden mellan 50–300 
euro (av 39 inkomna ansökningar 
kunde fonden bevilja 12 stycken). 
Observera att sökande 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 
skickar per post. Deadline för an-
sökningar år 2022 är 30.8 och 30.11.

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!

Tack Bodil!

EFTER DRYGT 19 år har Bodil Vii-
tanen avslutat sitt förvärv som 
vår verksamhetsledare och anta-
git nya utmaningar. Vi vill rikta ett 
stort och varmt TACK till henne för 
hennes gedigna insatser för vårt 
förbund. Vi önskar henne allt gott 
i fortsättningen.

Vi säger också välkommen till 
Petra Nummelin, förbundets nya 
verksamhetsledare!

Christer Rönnlund

Sök bidrag från vår 
understödsfond

NOTISERKOLUMN

Vad är en normal 
syskonrelation?
SOM BARN hade min yngre bror och jag en normal relation. Men vad är en normal 

relation, egentligen?

Vi lekte tillsammans och upptäckte världen runt vårt hem, som låg vid skogsbry-

net. Där bakom fanns en stor skog med många intressanta fåglar, djur och växter 

som skulle utforskas, i synnerhet om våren. Ibland var våra kamrater också med 

på upptäcktsfärderna. En vår var min bror ensam ute i skogen och hittade en pärl-

uggla i boet. Hem fort och hämta storebror Christer för att berätta vad han hittat! 

Tillsammans gick vi tillbaka till boet och så tittade vi på den lilla pärlugglan i sitt bo, 

blickstilla tittade fågeln på oss. Det var en härlig och fin upplevelse.

RELATIONEN VAR sådan i unga år, att nästan allt i livet delades med varandra. Visst 

fanns det brottningsmatcher och slagsmål oss bröder emellan, och många gånger 

var det jag som segrade, kanske för att jag var äldst? Under livets gång har jag tänkt 

på fajterna. Hade en del av dem kunnat undvikas? Antagligen, men tyvärr är det för 

sent att ångra sig, gjort är gjort, och hör på sitt sätt till syskonkärleken.

Redan som tolvåring skulle jag ut i skolvärlden. Jag reste söndag kväll till Kris-

tinestad för att gå i samskolan, som det hette då. Hem kom jag lördag eftermiddag. 

Det var början på en vandring i livet på olika vägar för oss bröder. Vardagen skiljde 

på oss, men bandet bröderna emellan fanns kvar, och finns ännu idag.

I vår familj har det också funnits jobbiga tider, i synnerhet vid föräldrarnas sjuk-

dom. Då upplever jag att vår relation har stärkts, och vi har varit närmare varandra 

än annars. Då har vi varit två som tagit varsin andel av det jobbiga.

Jag har också en relation till min äldre bror, som levde bara en vecka. Han föddes 

multihandikappad. Som yngre funderade jag inte bara en gång, utan många gånger 

på hur livet i vår familj hade varit om han fått leva? Tankar finns, men inga svar.

Nu vill jag önska alla en riktigt skön och trevlig sommar! •

CHRISTER RÖNNLUND
Psykosociala förbundets 
styrelseordförande.
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”Alla unga vuxna 
är välkomna”

SAMS vänverksamhet och 
Psykosociala föreningen 
Contact rf ordnar med stöd 
av frivilliga ledare en sam-
lingspunkt för unga vuxna 
i Jakobstad, den första 
torsdagen i månaden.

TEXT OCH FOTO 

PERNILLA NYLUND

Under våren besökte vi Väncirkeln 

vid Algården i Jakobstad. Vän-

cirkeln för unga vuxna arrangeras 

av Psykosociala föreningen Con-

tact rf och SAMS Vänverksamhet. 

Väncirkeln riktar sig till unga vuxna 

som känner sig ensamma och vill 

känna tillhörighet. 

MAN KAN VARA med i Väncirkeln av 

olika anledningar – kanske vill man 

ha någon att prata med, kanske har 

man erfarenhet av psykisk ohälsa, 

kanske vill man bara ha en vän. Till 

Väncirkeln får man komma precis 

som man är, för att umgås, fika, få 

stöd. Och det är alldeles gratis att 

vara med. 

SÅ HÄR SÄGER ledarna Conny Wiik 

och Mathilda Nynäs om verksam-

heten: 

– På de senaste träffarna har vi 

bland annat lagat pizza tillsam-

mans, spelat spel, och bowlat. Det 

är en väldigt fin gemenskap och 

man får komma hit och bara vara. 

Vi finns här. 

– Vi vill att de som kommer hit 

ska känna att de är en del av ett 

sammanhang. Man behöver inte 

berätta någonting om sig själv om 

man inte vill. Det ska vara enkelt att 

komma hit och alla är välkomna. 

VÄNCIRKELN TRÄFFAS den förs-

ta torsdagen i månaden klock-

an 16-18 på Algården i Jakob-

stad (Alholmsgatan 13). Hur det 

blir under sommaren är ännu 

lite oklart men åtminstone plan-

eras en pizzakväll den 7 juli 

och den 4 augusti blir det pro-

menad och glass i Gamla Hamn. 

Observera att alla kvällar inleds på 

Algården! Mer information finns på 

Instagram – sök på @jeppis_van-

cirkel. 

– Vi är väldigt glada över att vän-

cirkeln vill träffas här på Algården 

och de frivilliga ledarna är drivkraf-

ten i det här, säger Anki Sundqvist, 

verksamhetsledare på Algården. 

– Det är en drogfri gemenskap 

och de värdeord vi arbetar efter i 

vår förening berör även väncirkeln 

– respekt, delaktighet och kamrat-

stöd, säger hon. 

OM DU HAR frågor om Väncirkeln, 

kontakta Anna Caldén, koordinator 

för SAMS vänverksamhet i Öster-

botten telefon 050 431 8888 eller 

Anki Sundqvist, verksamhetsledare 

på Algården tfn 050 406 6135. •

Conny Wiik och Mathilda Nynäs är två av ledarna som håller i trådarna för 
Väncirkeln. Anki Sundqvist är verksamhetsledare på Algården, och Anna Caldén 
är koordinator för SAMS vänverksamhet i Österbotten.
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 NOTISER

Anrik förening 
läggs ner

EN AV Psykosociala förbundets 
medlemsföreningar, Svenska 
Österbottens Anhörigfören-
ing, kommer att avsluta sin 
verksamhet under detta år. 
Styrelsen ansåg på sitt möte 
4.4.2022 att utan anställda är 
det svårt att driva verksam-
heten. Styrelsens vice ordfö-
rande, Marja-Lena Södergård, 
berättar: 

– Den senaste tiden har 
det hänt mycket. Jag har 
som vice ordförande försökt 
sköta kontakter så att med-
lemmarna får det stöd som 
de behöver. Föreningens Fa-
cebooksida har uppdaterats 
med aktuell information om 
evenemang som andra orga-
nisationer ordnar. Hemsidan 
har lagts ner. Vi samarbeta-
de med FinFami så långt våra 
pengar räckte. Styrelsen var 
också enig om att Söaf rf. ska 
upplösas under 2022. Under 
diskussion kom tanken fram 
att ifall föreningens ekono-
miska läge tillåter kommer vi 
att ordna en sommar- eller 
avskedsfest med program för 
alla medlemmar. Ett beslut 
om upplösningen av Söaf tas 
av höstmötet.

Föreningsturné 
i Österbotten
Psykosociala förbundets föreningar i Ös-

terbotten fick för en tid sedan besök av 

förbundets ekonom Susann Gleisner och 

dåvarande verksamhetskoordinator Tina 

Kärkinen. Under dessa träffar fick förenin-

garna berätta om sin verksamhet och 

komma med önskemål och utvecklings-

förslag till förbundet. Träffarna gav oss 

även en chans att kartlägga behov som 

finns inom de olika föreningarna och man 

diskuterade hur förbundet kan stöda sina 

medlemsföreningar ännu bättre. Tack till 

alla er som vi fick möjlighet att träffa!

De föreningar vi besökte var följande: 

Psykosociala föreningen Contact rf som 

bedriver sin verksamhet i allaktivitetshuset 

Algården i Jakobstad. Verksamhetsledare 

är Anki Sundqvist. 

Cronblomman rf i Terjärv. Vi träffade 

Gunnar Enlund som ordnar återkom-

mande evenemang och träffar för med-

lemmarna. 

Rågblomman rf i Vörå. Föreningen har 

varit aktiv sedan 2001 och erbjuder bland 

annat dagverksamhet för sina medlem-

mar. 

Psykosociala föreningen Primula rf 

i Kristinestad med verksamhetsledare 

Torolf Back. Primula håller öppet fem 

dagar i veckan. Man erbjuder stöd i vard-

agen, social gemenskap, sysselsättning 

och ökad delaktighet – även över språk-

gränsen. 

Svalan i Närpes, med verksamhetsledare 

Jessica Söderman. Föreningen bedriver 

dagverksamhet sedan år 2000. 

Psykosociala föreningen Träffpunkten 

rf i Malax. Träffpunkten har en aktiv och 

bred verksamhet.

Coronapandemin har varit en stor ut-

maning för samtliga föreningar inom för-

bundet, men vi upplever även att krisen 

på många sätt har bidragit till att man har 

hittat nya sätt att mötas. 

Nu när restiriktionerna lättat kom-

mer vi från Psykosociala förbundet att 

aktivare besöka föreningarna igen. I maj 

2022 har verksamhetskoordinator Eva 

Hanses besökt Duetto r.f. i Pargas och 

Ringen r.f. i Borgå och till hösten blir 

det flera besök till föreningarna i södra 

Finland. •

Här besöker vi Rågblomman i Vörå.

Marja-Lena Södergård
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Recept på indisk mat
Gillar du indisk mat? Jag älskar det!
Här kommer recept på Chicken tikka masa-
la som nog är den enklaste och mest kända 
grytan om man ska äta indiskt. Snabblagat 
och väldigt gott!

Chicken tikka masala 
med naan bröd
4 portioner 

Marinad:
900 g kycklingfilé 
1,5 dl turkisk yoghurt
1 msk garam masala
1 tsk svartpeppar
1 tsk korianderpulver
1 tsk paprika- eller chilipulver
1 tsk salt

Tomatsås:
1 pkt krossad tomat (400 g)
4 msk tomatpuré
3 dl grädde 
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 msk färsk riven ingefära
1 färsk chili (om du gillar hetta)
2 tsk spiskummin
0,5 tsk gurkmeja
salt
olja till stekning

Gör så här:
Dela kycklingfiléerna i bitar. Blanda yoghurten med alla 
kryddor till marinaden och vänd i kycklingen. Täck med 
plast och låt marineras 1-2 timmar i kylen. Du kan även låta 
kycklingen marineras över natten i kylen.

Hacka löken i tärningar och stek dem mjuka i olja. Tillsätt 
pressad vitlök, riven ingefära, hackad chili, spiskummin, 
och gurkmeja. Fräs allting, utan att det bränns vid, under 
ständig omrörning i ca 1 minut. Tillsätt tomatpuré och fräs 
lite till. Vänd i kycklingen tillsammans med yoghurtmarina-

den. Stek allting under 
omrörning tills kyck-
lingen inte är rå, cirka 
5-6 minuter. Blanda i 
krossad tomat, grädde, 
salt, peppar och låt koka 
upp. Sänk värmen och 
låt allting sjuda långsamt 
under lock i cirka 20 
minuter. Rör om i grytan 
med jämna mellanrum.

Naanbröd 
6 Naanbröd

1 tsk torrjäst
1 3/4 dl ljummet vatten
1 tsk salt
1 tsk socker
1 krm bakpulver
4-5 dl vetemjöl special
2 msk matolja
2 1/2 msk turkisk yog-
hurt
Smält smör

Gör så här:
Blanda jäst med vattnet, låt stå i 10 minuter. Blanda alla 
torra ingredienser i en separat bunke.Tillsätt olja och yog-
hurt. Blanda därefter i degvätskan och rör ihop till en mjuk, 
jämn deg. Låt jäsa under duk i cirka 3 timmar (mina jäste i 
2 timmar och det gick bra), degen ska få dubbel storlek. 

Sätt ugnen med grillelement på 275°. Knåda degen i 2-3 
minuter på mjölat bord. Dela den i sex bitar. Kavla ut varje 
bit till cirka 20 cm lång oval, sikta lite mjöl på. Värm en 
plåt i ugnen och grädda sedan 1-2 bröd i taget. Efter 2-3 
minuter ska de få färg och bli luftig. Ta ut och pensla med 
lite smör. Vänta en stund så att ugnen blir varm igen och 
grädda därefter resterande bröd parvis. Täck bröden så de 
inte hårdnar och servera gärna direkt.

SONJA WICKMAN

Vi på Psykosociala förbundet 
önskar alla en riktigt fin och 

avslappnad sommar! 

Ta hand om dig! 
Du är värdefull!
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Kursen 60+ 
var uppskattad

I början av maj hölls kursen 60+ 
vid Norrvalla i Österbotten. Pro-
grammet var omväxlande, med 
viktiga inslag såsom mat, sömn, 
motion, utevistelse, vattengym-
nastik och hur vi kan ta hand om 
vår psykiska hälsa. Tack alla fina 
kursdeltagare! Enligt feedbacken 
upplevdes kursen som ”givande, 
avkopplande, inspirerande, läro-
rik, intressant, humoristisk och 
ett fint kamratstöd”. 

Vi blir väldigt glada över att höra 
det! Stort tack också till kursle-
darna Pia och Camilla!

PRESENTATION

Malin är en av 
våra kursledare
Vi vill att du ska få lära känna våra 

kursledare. Här presenterar vi Malin 

Knip. Välkommen med på kurs du 

också!

JAG HETER Malin Knip och är kursle-

dare för Psykosociala förbundets 

sömnskola. Till utbildningen är jag 

psykiatrisk sjukskötare och har lång 

erfarenhet från akutpsykiatrin. Sömn 

är ett område som fascinerat mig i 

över 20 år och jag är intresserad både 

av det smått magiska som händer 

under natten när vi sover gott, men 

också av det som följer i kölvattnet av 

en sömn som inte ger tillräcklig åter-

hämtning. På sömnskolan ägnar vi 

flera dagar åt att lyfta upp detta med 

sömn och i ett lugnt tempo sätta oss 

in i sömnens fysiologi, det vill säga vad 

som händer i kroppen under nattens 

timmar. Redan denna kunskap hjälp-

er mycket och många får redskap att 

hantera sömnproblemen bara genom 

detta. Naturligtvis går vi också igenom 

vilka verktyg det finns att ta till för att 

få en bättre sömn, till exempel stim-

uluskontroll, sömnrestriktion och att 

lära sig tolka signalerna på när krop-

pen är inställd på att somna.

ATT SÖMNSKOLAN hålls som en grupp-

verksamhet i form av en kurs med över-

nattning är av stor betydelse, eftersom 

sömnproblem är en väldigt ensam 

”sjukdom” och många upplever stor 

hjälp av att få träffa andra i samma si-

tuation och få kamratstöd. Efter avslu-

tad sömnskola brukar många beskri-

va att de känner mindre oro inför 

sina sömnproblem samt att sömn-

problemen inte längre stör vardagen lika 

mycket och i bästa fall att sömnkvalitet-

en blivit bättre.

Vi kanske ses på sömnskolan! •

På vår hemsida 
www.fspc.fi hittar du 
information om alla 

våra kurser.

FOTO: Ann-Britt Pada

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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Psykosocial kursverksamhet 2022
med betoning på grupp och kamratstöd

INFO OM VÅRA KURSER

Psykosociala förbundets kurser bekostas av Soci-
al- och hälsoorganisationernas understödscentral 
(STEA). Förutom de kurser som har en egen insats är 
resor, kost, logi och program avgiftsfria för deltagar-
na. Kursverksamheten är riksomfattande.

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.

För frågor som rör våra kurser?

Vänligen ring 050-409 6640 eller 050-368 8891.

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

KURS FÖR ANHÖRIGA

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f. i samarbete 
med Finfami Nyland r.f.
Plats: Backby gård, Esbo
Tid: 22-25.9.2022
Ansök senast: 21.8.2022 
Kostnad: Kursen är avgiftsfri (inklusive kost, logi och 
resekostnader enligt billigaste färdmedel).
Målgrupp: Anhöriga till personer med psykisk ohäl-
sa från hela Svenskfinland.
Målsättning: Att erbjuda anhöriga stöd och informa-
tion genom föreläsningar och gruppdiskussioner kring 
olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, 
tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att 
erbjuda ett läge mellan vila och aktivitet och mölighet 
att stanna upp och finna krafter. Här kan du träffa andra 
med liknande erfarenheter och få kamratstöd.

för en bättre vardag. Metoderna under kursen är fö-
reläsning och gruppdiskussioner samt att träffa andra 
med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap 
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 för-
lorat 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.

MOTION OCH VÄLMÅENDE

Arrangör: Psykosociala förbundet r.f. 
Plats: Norrvalla Rehab Center
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 

MÅ BRA-SEMESTER
Svenska semesterförbundet i Finland ordnar se-
mesterstöd i samarbete med Psykosociala förbun-
det.

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? 

Svenska semesterförbundet och Psykosociala för-
bundet kommer att ordna en semesterstödsvecka 
vid Härmä Spa, Härmä i Österbotten 11-16.9.2022. 
Inplanerat program så som till exempel gympa, 
vattengympa samt vila och rekreation erbjuds på 
Härmä Spa. 

Semestern beviljas för fem dygn och innefattar 
helpension, logi och program. En egenandel på 
30 euro/person/dygn. Målgrupp är personer med 
psykisk ohälsa. Du kan ansöka som enskild person 
eller tillsammans med din partner/vän och uppleva 
en semestervecka tillsammans.

Ansökan bör vara insänd senast 6.8.2022. Du an-
söker enklast via www.semester.fi, svenska semes-
terförbundet eller i pappersform som skickas in 
till Svenska semesterförbundet/Susanna Stenman, 
Raseborgsvägen 10, 10600 Ekenäs.
För mera frågor ring gärna Susanna Stenman, tfn 
0503047642, Svenska semesterförbundet i Finland.
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Öppet 18.5-31.8
Tel. 06 785 6482 
nykarleby.fi/kuddnas

VÄLKOMMEN TILL

ZACHARIAS 
TOPELIUS  
KUDDNAS 

Larsmo församling
www.larsmoforsamling.fi

Larsmo Kommun
www.larsmo.fi

Läger vid hav 
och sandstrand!

Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, 68620 JAKOBSTAD
tel. 0500 369 690, info@porkenas.net • www.porkenas.net 

VÖRÅDAGARNA

4-10.7.2022

www.vora.fi/evenemang

Aktuell arbetskraftsutbildning
Sök senast 30.6, start HT 2022

Studera till barnledare, ledare för ungdomar och 
gemenskaper eller handledare i skolgång och morgon- 
och eftermiddagsverksamhet i Nykarleby som arbets-
kraftsutbildning.

På TE-tjänsternas webbplats hittar du mer informati-
on och kan ansöka till:
• Barnledare (nr 705252)
• Ledare för ungdomar och gemenskaper (nr 705253)
• Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddags-

verksamhet (nr 705256)

Utbildningarna innefattar närstudier, individuella 
distansstudier och praktik. Du kan göra praktik på 
utbildnings- eller läroavtal.

För mer info om utbildningarna, kontakta studie-
sekreterare Malin Nyvall, malin.nyvall@step.fi 
+358447033670 

Läs mer och ansök på  
step-utbildning.fi
#komsomduär och ta #nästasteg

Massörs-
mottagning

SUNE
EKSTRAND

SUNE
EKSTRAND

★✰

★✰ ★✰★✰
Fagernäsvägen 289,

68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO

GSM 0400-162 994

Nykarleby församling
Kyrkoherdeämbetet tfn 040 868 7040

www.nykarlebyforsamling.fi

Pedersöre församling

www.pedersoreforsamling.fi

Pedersöre
Skogsentreprenad

050-308 8041
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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 & 
ANSVARIG REDAKTÖR
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
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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. 045-121 9173
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 augusti 
och tidningen kommer ut i september.
Skicka gärna in material till oss! 
Mejla pernilla.nylund@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

kalimera
Utan att skryta kan vi konstatera att det här är något av de godaste 

vi skapat på länge i Jakobstad. Oerhört högklassig korv av inhemskt kött, 
söt paprika och en äkta grekisk feta som för tankarna till den grekiska övärlden! 

Den här vill man ha kali-mera av!

vårens
nyhet!
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