
Psykisk hälsa  
28/10 2015 

Inspirationsdag och rådslag med 
deltagare/ medborgare i Dals-Ed 

”Ha roligt - skratta mer”  

”Fler psykologer till Bäckerfors” 



”Känsla av sammanhang” 
 det viktigaste i livet 

Över 60 personer, en blandning av 
anhöriga, personal, medborgare, 
träffades  för att lyssna på  Elisabeth 
och Filippa som jobbar med  brukar-
inflytande på olika sätt.  
Tillsammans hade vi också ett 
Rådslag om vad vi vill utveckla i Dals-
Ed kring psykisk hälsa. 
 
Elisabeth är också attitydambassadör 
och berättade om sin barndom med 
ADHD och hur hon fick ordning på 
livet som vuxen när hon förstod sitt 
funktionshinder och hittade ett 
sammanhang att leva i.  
  

 

• Filippa och Elisabeth arbetar för 
Nationell samling för Psykisk  
Hälsa 



Ett sätt att öka sitt inflytande är att 
starta en studiecirkel 

Förslag  
• ”Din egen makt” Se 

möjligheter trots hinder och 
svårigheter. Våga drömma 
Se hur verkligheten ser ut  

• ”Med starkare röst” kan 
vara bra om en grupp vill 
jobba med intressepolitik  

• ”Din berättelse” jobba med 
sin historia och hur man kan 
förstå sin egen historia  

• ”Din rätt” Vilka rättigheter 
har man och hur man kan 
påverka.  
 

• Böcker mm  



RÅDSLAG 

Råslaget  

• Alla skriver fem 
utvecklingsförslag  

• Diskussion i grupper 

• Allas förslag sätts upp  

• Vi väljer var och en tre 
förslag  som vi tycker är 
viktigast  

Rådslaget pågår  



Kunskaper  
valt av 64 personer  

• Ökade kunskaper till alla om psykisk ohälsa 

• Seminarier, föreläsningar, egna berättelse 

• Attityder till personer med psykisk ohälsa 

• Avdramatisera psykisk ohälsa 

• Inspirationsdagar för alla 

• Mer kunskap om funktionsnedsättningar i 
skolan 

• Anhöriggrupper  

 



 



Mötesplats  
valt av 50 personer 

• Träffpunkt helger o kvällar 

• Aktivitetshus 

• Cafe som drivs av oss 

• Mötesplats som välkomnar alla 

• Mottverka ensamhet 

• Stor lokal  

– Måste jag flytta för att hitta vänner? 



 



Arbete /sysselsättning  
valt av 41 personer 

• Arbete som är på riktigt 

• Mer utflyttat LSS  

• Fler alternativ till AME 

• Aktiviteter som är helg och kvällsöppna 



 



Fritid  
förslag på aktiviteter  

• Matlagning 

• Bowling 

• Dagresor till Göteborg 

• Simhall med bastu 

• Dans 

• Filmklubb 

• Julmarknad 

• Bilbingo 

 

 

 

• Personlig tränare 

• Musikal,  teater 

• Studiebesök 

• Spela fotboll/basket 

• Buggkurs 

• Datorkurs 

• Utflykter 

• Levande verkstad 





Lite av varje 

• Underlätta färd till andra kommuner där man 
kan delta i deras verksamheter 

• Ta vara på alla begåvningar och utveckla 

• Att man får vara med och bestämma sin vård 
och ha egna idéer på vad man vill göra och 
behöver  

• Fler kontaktpersoner som kan dra ut de som 
inte klarar det själva 

 


