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NÖDINGE. Om återgång 
till arbetet efter psy-
kisk ohälsa.

Det var temat för 
måndagens föreläsning 
i Ale gymnasium.

Runt 100 personer 
kom och lyssnade.

Mina Salfjord, projektledare 
för Alema hälsade välkommen 
till den föreläsning som hölls i 
Ale gymnasiums teatersalong 
på måndagseftermiddagen. 
Alema stödjer människor med 
psykisk ohälsa eller funktions-
nedsättning mot arbete. Den 
metoden som används heter 
IPS – individual placement 
and support, är evidensbaserad 
och ett alternativ till den mer 
traditionella arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringen där man 
tränar och förbereder sig för 
att komma ut till arbetslivet. 
IPS är tvärtemot, där ”tränas” 
individen ganska omgående 
ute på en arbetsplats, för att  
individen skall få ett lönear-
bete.

– De personer som Alema 
möter är personer som kan ha 
varit ifrån arbetslivet under en 
längre period men är motive-
rade till att komma ut i arbete 
omgående. En del vi möter 
kan bättre identifiera sig och 
behålla sin motivation då man 
kommer ut i en riktig miljö, 
säger Mina Salfjord och fort-
sätter:

– Det som är spännande är 
att vi börjar hitta fler alternativ 
till att stödja människor mot 
arbete och att denna satsning 
kommer från regeringen. Det 
är ytterligare en utveckling till 
att alla människor skall kunna 
integreras på arbetsmarkna-
den, och det finns en plats för 
alla.

Efter Mina Salfjords inled-
ningsanförande väntade före-
läsning av Sonny Wåhlstedt, 
ordförande i NSPHiG, Natio-
nell samverkan för psykisk 
hälsa i Göteborg. NSPHiG 
är en brukarorganisation som 
är delaktiga inom många olika 
områden för att öka brukares 
inflytande. Det kan handla om 
att stärka personer i att göra sin 
röst hörd, att bli mer delaktig i 
samhället och att hitta sin plats 
i arbetslivet.

Sonny Wåhlstedt berät-

tade att i flera fall så debuterar 
psykisk ohälsa i unga år. Flera 
har inte hunnit avsluta sin 
skolgång, skapa erfarenheter 
och hunnit etablera sig inom 
arbetslivet. Detta är något som 
brukarorganisationen arbetar 
med och det kan ske i många 
former. Det kan till exempel 
handla om att utbilda personer 
inom området, det behöver 
också ske attitydförändringar 
kring psykisk ohälsa i samhäl-
let vilket är en nationell sats-
ning i form av attitydkampan-
jen (H)järnkoll.

Därefter gjordes det plats 
på scenen för Christina Ahl 
och Elisabet Lundgren. Eli-
sabet och Christina delade 
med sig av sina egna erfaren-
heter kring psykisk ohälsa och 
deras återgång mot arbete. De 
båda kvinnorna redogjorde 
öppet om hur det är att leva 
med en funktionsnedsättning 
som ADHD eller att drabbas 
av ångest och depression. 

Omställning
Christina har en bakgrund som 
socialsekreterare men som på 
grund av sin höga arbetsbelast-
ning och att hon blev utbränd 
vid flera tillfällen bestämde 
sig för att sluta sin tjänst och 
hitta ett annat arbete som hon 
fungerade bättre på. Det blev 
en resa som innebar en stor 
omställning i att lära känna 

sina egna begränsningar men 
också att kunna lära sig att säga 
nej när kroppen inte orkar.

Elisabet lever med ADHD 
och hon fick sin diagnos efter 
30 års ålder. Elisabet berät-
tar att hon alltid känt att det 
är något som inte stämmer, 
hon har upplevt att hon aldrig 
riktigt passat in, trots att hon 
tycker om att umgås med 
andra människor, och att hon 
är både kreativ och har utbildat 
sig inom många olika områ-
den. Det var när Elisabet fick 
sin diagnos hon förstod varför 
hon alltid känt ett utanförskap.

Elisabet arbetar bland annat 
med att dela med sig av sina 
egna erfarenheter, men håller 
också i olika utbildningar för 
att stärka andra människor i 
sina mål att lyckas.

– Fantastiskt att det kom så 
många. Detta är ju ett sätt att 
nå ut med information kring 
psykisk ohälsa och för att 
kunna förändra de attityder 
som finns kring ämnet.Jag är 
säker på att vi alla som lyss-
nade berördes. Jag är mycket 
nöjd med dagen och hoppas på 
fler sådana här arrangemang i 
framtiden, konstaterade Mina 
Salfjord när hon skulle till att 
sammanfatta eftermiddagen i 
Ale gymnasium.

Öppenhjärtliga berättelser om psykisk ohälsa
– Intressant föreläsning i Ale gymnasium

Alema är ett projekt inom arbetsmarknadsenheten som syftar till att få ut personer med 
psykisk ohälsa i arbetslivet. Projektledare är Mina Salfjord som här ses tillsammans med 
arbetsanpassarna Ulrika Sten Sporrong och Maja Gligoric.
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Här har du programmet till en lustfylld inspirationsvecka för dig och din hälsa.  
Bland aktiviteterna hittar du bl.a. stavgång,  hälsotest, kostföreläsningar, hälsorunda 

med dietisten i en livsmedelsbutik och mycket annat! Läs mer i programmet nedan:

Ett friskare Sverige  
– Ett friskare Ale, oktober 2012

Program 
Dagliga aktiviteter

Låna till exempel stavar och ljudbok.

Gratis gympass och gruppträning för seniorer;  

Nödinge 12.00-14.00, Nol 10.00-14.00 och Älvängen 10.00-14.00. Gratis prova på för barn, 
Abs Showkids vid ett tillfälle, se hemsida för tider. Fler specialerbjudanden  

  
entré/väntrum. Arrangör/Kontakt: Bohuspraktiken.  

Måndag-fredag 8.00-17.00.

 Start vid Ryds Missionshus. Arrangör Ryds IF.
ica  för barn mellan 3-12 år. Få tips om hur gott 

och nyttigt det är med frukt och grönsaker.

 för dig som vill göra ett konditionstest på egen hand. Start och mål 
Ale torg 7 i Nödinge vid Handelsbanken.

 för dig som på egen hand vill ge dig ut på upptäcksfärd 
i Ales vackra och historiskt intressanta natur. Läs mer på www.ale.se. Sökord: Natur och 
kulturguide.

Gratis träning för alla under hela veckan.

Torsdag 18/10 Måltidens dag
 Start vi Apoteket, Älvängen.  

Arrangör: PRO Ale Norra.

 Alafors fabriker. Arrangör: SPF Alebygden.

 Ale bibliotek, Nödinge (läsesalen)  
Kontakt: Kommundietist Kristine Arhage 0737-73 11 97.

 Ale bibliotek, Nödinge (läsesalen)  
Kontakt: Kommundietist Kristine Arhage 0737-73 11 97.

 Start vid Ryds Missionshus. Arrangör: Ryds IF.

 Surteskolan (matsalen) Ingen föranmälan, kom som du är  
 

Arrangör: Surte Swingers, 0702-73 25 75, 0707-87 57 01.

Fredag 19/10
 Samling på  

Albotorget. Fika medtages, kläder efter väder. Arrangör: Hålanda hembygdsförening.

 Ställ frågor och få tips kring hur man kan 
tänka hälsosamt när man handlar, eller följ med på en hälsorunda på ca 30 min  
(12.30 och 15.30).

 Vi samlas vid Järntorget i  
Älvängen, McDonalds i Nödinge eller Pendelparkeringen i Bohus. 

Lördag 20/10
 

och motion. Prickmottagning. Arrangör: Adinahälsan i Nol.

 Start kl.11.00 vid Lidl i Nödinge, 
Vårdcentralen i Nol eller vid Gamla kiosken Alafors. Arrangör: Alafors Idrottsförening.

Söndag 21/10
 Samling vid Ryds Missionshus. Arrangör Ryds IF.

(röda torget). Ingen föranmälan,  
 

Arrangör/kontakt: Surte Swingers 0702-73 25 75, 0707-87 57 01

Måndag kl 19.00 Lilla hallen Nödingeskolan-Core
Tisdag kl 17.00 Nolskolans gympasal-Jympa
Onsdag kl 19.00 Lilla hallen Nödingeskolan-Jympa BasStyrka
Torsdag kl 19.00 Kulturhuset lilla salen-Jympa medel
Lördag kl 09.00 Lilla Hallen Nödingeskolan-Skivstång
Söndag kl 16.00 Kyrboskolans gympahall -Hoppis&Skuttis
Söndag kl 19.00 Kulthurhuset lilla salen-Jympa medel


