
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka som vill 

inspirera till ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk 

hälsa / ohälsa. I hela Skåne hålls under denna vecka 

seminarier och evenemang av olika arrangörer. 

Huvudsamordnare är Region Skåne. 

I sydöstra Skåne samverkar socialpsykiatri, primärvård 

och psykiatrii Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 

Ystads kommuner. 

--------------------------- 

För mer information och kontakt: 

BISAM – Brukarinflytandesamordnare  

Maria Samuelsson 

0709-477 288 

maria.samuelsson@ystad.se 

http://facebook.com/bisamsosk 

 

 

 

 

          ____Tisdag 6 oktober____ 

”Hopp och välmående för anhöriga” 

   Surbrunnsparken 

Surbrunnsvägen 24, Ystad 

____Torsdag 8 oktober____ 

”Livsstilsval”  

 

Österlens Folkhögskola 

Malmövägen 41, Tomelilla 

------- Fritt inträde båda dagarna ------ 

http://www.simrishamn.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.ystad.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.skurup.se/


Ystad 6 oktober 

14.00-14.15 Bisam och Anhörigstöd inviger dagen 

14.15-14.30 Projektet Hopp – Kiriakos Backis 

14.30-15.00 Barn som anhöriga 

15.00-15.45 Kaffepaus 

15.45-17.00 ”Kärlek och stålull” - Lisbeth Pipping 

Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. 

17.00-18.00 Mingla bland utställare 

18.00-18.15 Bisam och Anhörigstöd inviger kvällen 

18.15-19.00 ”Medberoende” – Peter Sandberg 

19.00-19.15 Paus 

19.15-20.00 ”Tankar i kaos” - Lisa Aronsson Höglund 

”En fd chef sa en gång till mig "Berätta inte att du har adhd så tar de dig     

på allvar". Det var då jag bestämde mig för att börja föreläsa. ” 

 

Dagens Lunch kan köpas kl11.30–13, därpå fika. 

Parallellt i Cabinen firar Ystad Kommun nationella Anhörigdagen 

mellan kl 13 - 20 

Regionbuss nr 4 mot Kristianstad / från Tomelilla stannar på hållplats 

Gamla Vattentornet, precis i anslutning till parken. 

Tomelilla 8 oktober 

14.00-14.15 Bisam inviger dagen 

14.15-14.30 Cykla din egen smoothie 

14.30-15.00 Squaredance-uppvisning 

15.00-15.30 Kaffepaus 

15.30-16.30 Hjärnhälsa och andra hälsohinder - Novakliniken 

16.30-17.15 ”Matprat” - Marianne Stellin 

17.15-17.30 Mingla bland utställare 

17.30-18.30 ”Alla får ligga – eller?-Martina Juhlin 

Sexologen har ett snack om sex, vem som har, vem som får och hur då…. 

18.30-19.30 ”Vägen tillbaka” – Linus Thörnblad 

Fd höjdhopparen berättar om hur han tog sig till toppen, pressen 

utifrån, resa och tävla till depression och utbränd och omöjligt att 

komma ur sängen och sedan vägen tillbaka, skamstämpeln m m. 

19.30-20.00 Zhineng qigong - Mikaela Bengtsson 

”Lindrade min ADHD med qigong och nu är jag instruktör!” 
 

 

Fika finns att köpa under eftermiddagen 

Enklast tar man kollektivtrafiken till Tomelilla station och går sedan 

ca 10 min norrut till Österlens Folkhögskola.  


