


Om Hjärnkoll

• Ett regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet 2009
• Förändra attityder och sprida kunskap om psykisk ohälsa
• 100 ambassadörer med egen erfarenhet som fått särskild utbildning – ge hopp!
• Arbetsplatser, myndigheter, utbildningar, psykiatrin och skolan
• En del av NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa









Hjärnkoll Stockholms koncept

• Stanna kvar i skolan
• VÅGA PRATA – psykisk ohälsa på sociala medier
• Hjärnkoll Ung
• Samtal i St Paul
• Hjärnkoll Man – Startade hösten 2021
• Hjärnkoll Workplace – Startar 2022



• Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms Stad
• Träffat 2000 elever 
• Högstadiet och gymnasier
• Workshopkoncept
• Syfte: Börja prata om hur de mår på insidan
• Sprida kunskap om psykisk ohälsa



www.stannaiskolan.se
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Psykisk ohälsa på sociala medier

www.vagaprata.nu



Psykisk ohälsa på sociala medier

www.vagaprata.nu



• Ungas berättelser om sin psykiska ohälsa på vagaprata.nu
• Bloggar 7 dagar på vagaprata.nu
• Podd på Soundcloud, iTunes och Spotify
• Över 300 000 besök
• Antologi



• Ungas berättelser om 
psykisk ohälsa

• Ett underlag till skolor för att 
prata om psykisk ohälsa

• Lärarhandledning på 
vagaprata.nu/boken

• Kan köpas på internet-
bokhandlar och från Visto
förlag till självkostnadspris



Psykisk ohälsa på sociala medier

www.vagaprata.nuSamtal i St Paul

• ED samarbete mellan 
Hjärnkoll Stockholm och 
Stockholms 
stadsmission

• Har nåD ut Gll 
• 368 462 personer på 

Facebook!



Psykisk ohälsa på sociala medier

www.vagaprata.nu







Psykisk ohälsa på sociala medier

www.vagaprata.nu



Vår fotobok 
”Du kunde 
ha varit jag”

Vår nya 
fotobok!
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Fotoboken

• Alla delegater i Socialutskottet
• Våra samarbetspartners
• Kan beställas från vistoforlag.se och digitala bokhandlar

till självkostnadspris



Vår fotobok 
”Du kunde 
ha varit jag”

HJÄRNKOLL MAN



Hjärnkoll Man

• Står för majoriteten av alla självmord
• Söker inte vård i samma utsträckning som kvinnor
• Finns en tystnadskultur
• Visa män som vågar prata
• Både unga och äldre
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Vår fotobok 
”Du kunde 
ha varit jag”

HJÄRNKOLL WORKPLACE



Hjärnkoll Workplace

• Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen
• Hur uppmärksamma och förebygga utmattning
• Skapa ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen
• Policies kring psykisk ohälsa
• Certifiering



lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se

www.hjarnkollstockholm.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!


