
Gemensam utvecklingsgrupp 10 augusti 
 

David Bergström, socialförvaltningen 
Herbert Tinz, Bryggan 
Johan Larsson, Bryggan 
Bent Nielsen, Schizofreniföreningen 
Åke Malmén, socialförvaltningen 
Nils-Erik Lund, Ria 
Rebecka Glimsjö, Bryggan 
Carina Sörensen, Bryggan 
Michael Blomberg, Bryggan 
Patrik Hallström, Bryggan 
Johnny Nyander, Bryggan 

Skåneveckan för psykisk hälsa, Röda kvarn 7 oktober 

Vi diskuterade programmet för Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa.  
Skåneveckan pågår 5-11 oktober och ska synliggöra psykisk ohälsa genom samordnade arrangemang 
från Regionen, kommuner och frivilligorganisationer. 

• Fokus på vilka målgrupper de olika organisationerna vänder sig till. Egna berättelser – "det 
här har XXX gjort för mig". 

• Fem-tio minuter per organisation räcker för att göra en presentation. Exakt tid beror på 
upplägg och hur många organisationer som vill delta. 

• Presentationerna bör kombineras med powerpoint med föreningsloggor och 
kontaktuppgifter. 

• Presentationen bör om möjligt kombineras med informationsbord. Ett lämpligt upplägg är att 
kombinera eftermiddagsfika med mingel i "övre foajén" och att organisationerna står där och 
delar ut eventuella broschyrer och svarar på frågor. 

• Det är lämpligt att passen om våra olika brukargrupper och brukarinflytande och 
presentationen av brukarorganisationerna hänger ihop. Kan vi avsluta med yogapasset i 
stället? 

Det preliminära programmet ser ut så här, efter föreslagna justeringar: 

08:30 Samling och frukostmingel med kaffe och macka 
09:00 Case management (Anna Burston och Åke Malmén) 
10:00 Må-bra-kör (Siw Leijon, Dunkers) 
11:00 Sköldenborg – innovationsgrupper och sysselsättningssatsning (Jennie Malmgren) 
12:00-13:00 Lunch på egen hand 
13:00 Delaktighet och brukarmedverkan, brukargrupper och brukarspecialister (utvecklare och 
brukare) 



14:00 Brukarorganisationer, presentationer + fikamingel 
15:00 Yoga som mental träning + eventuellt prova-på-pass i mindre grupp (Mikaela Bengtsson) 

+ Eventuell filmvisning på kvällen i samarbete med Röda kvarn (de har föreslagit ”Amy”, den nya 
dokumentären om Amy Winehouse: https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_(2015_film))  

Kvalitetsmässan i Göteborg 5 november 

Helsingborgs stad ska göra en storsatsning på sin monter under Kvalitetsmässan i Göteborg 3-5 
november. Bland annat ska förvaltningscheferna hålla varsitt föredrag på en kvart om något de vill 
lyfta fram ur sin verksamhet. Socialdirektören Dinah Åbinger vill prata om vårt utvecklingsarbete med 
delaktighet och samarbete med brukarorganisationerna. Hon vill gärna ha med sig 1-2 
brukarrepresentanter och föra ett samtal på scenen i montern. Detta är planerat till eftermiddagen 
den 5 november. Är du intresserad, kontakta: david.bergstrom@helsingborg.se.  

#jagvillhbg 

Helsingborgs stads centrala kommunikationsavdelning söker personer med olika bakgrund och 
framtidsvision (privat eller för Helsingborg som ort) till en kampanj på temat "jag vill…" Du som är 
intresserad kan bli intervjuad och fotad och får tala om vad just du vill kunna göra/bidra till/se att 
staden gör framöver. Det kan vara ett sätt att lyfta "våra" frågor i ett större sammanhang, som 
annars riskerar att inte representera alla kommuninvånares önskningar. För mer information om 
kampanjen, se: http://vm.helsingborg.se/var-kommunikation/jag-vill-hbg/ 

Är du intresserad, kontakta: david.bergstrom@helsingborg.se.  
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