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FÖLJ OSS!  

 

 

 

 

 

 

Projekt TrUSt - föräldrarnas röster  

I detta nyhetsbrev kommer vi att fokusera på föräldrarnas erfarenheter 

 

Projekt TrUSt ska med hjälp av föräldrarnas medverkan skapa ett föräldraskapsstöd för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar  

 

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455046704547594077424A59/434A584A7748455D417143425C4471
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1eiul9r4Ojrje_KOh0kVc2Fo2OufNwmHM7CyIAZhovT1FRf2c5X6RkIDK4JI1ja0d4mXIB3gTGm6XkGHa2RsyEL4uCX_7xwugBz8XwvLb9NNy-O9FfNkwtexQoVbDJ_sPf5zNbnXLYSFgNaXMw97rI5w/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.anpdm.com/taf/26805277/434A584A7748455D417143425C4471
https://www.anpdm.com/oa/26805277/434A584A7748455D417143425C4471
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1eC3P_k3JopfBKK4gA_FruNUKLjWZhvdPWfePEjzwcmYvCk4O-T_5vX8c4yGIAS5vYjNXRcGutwz36md5dCloNN3Uef6ynccyZfbHC2G9QuD05D_gWjcwYMgp0Vy8O0ffkyK4_F_2nLUFDRZVIpL-AFQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

 

Filmpremiär!  

Sara, förälder, berättar om sina erfarenheter:  

Länk till filmen  

 

 

 

 

Vad säger föräldrarna?  

 

Under våren har vi haft många inspirerande 

samtal med föräldrar med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa. 

 

Det som samtliga önskat är att: 

- träffa andra i samma situation 

- att de yrkesverksamma ska se till hela 

familjen 

 

 

Här kommer några citat från 

 

 

https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1eh9Y1pa6DU2_h8DeiTplM-pRXI3FYPs7hXnwLrCf2Doywo2b_i-YmIgUitKT33Pcnk1w3N-7CnLAYyGHAft05m_h6GUtyVjfgmf2opDQ3TSpbHjdyUGBB_YHsJqonCflkBUZB2Rb1xOKM82ur-82Tzv0juWf3c848qzQ8u_e1bNc/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1eh9Y1pa6DU2_h8DeiTplM-pRXI3FYPs7hXnwLrCf2Doywo2b_i-YmIgUitKT33Pcnk1w3N-7CnLAYyGHAft05m_h6GUtyVjfgmf2opDQ3TSpbHjdyUGBB_YHsJqonCflkBUZB2Rb1xOKM82ur-82Tzv0juWf3c848qzQ8u_e1bNc/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

 

samtalen:  

 

”…jag började gråta hos BVC-sköterskan och hon lämnade mig ett nummer till en psykolog, men 

jag orkade aldrig ringa” 

 

”Jag hade velat fått hjälp med att prata med barnen om min funktionsnedsättning, men jag fick 

aldrig frågan. Det hade varit en stor hjälp att någon var med i samtalet, eller helt och hållet 

informerade barnet om vad funktionsnedsättningen innebär så att inte barnen tror att allt är sitt 

eget fel” 

 

”Jag känner att jag inte räcker till och orkar inte vara rolig eller på det sätt jag önskar vara som 

förälder, och känner stor skuld över det” 

 

”Jag hade behövt mer hjälp med det praktiska i hemmet i vissa perioder, typ då jag mått dåligt” 

 

 

 

 

 

 

Boktips!  

 

Handbok för föräldrar med psykiska problem. 

Hur hjälper jag mitt barn? av Tytti Solantus 

 

Hela boken finns i webbversion under länken  

Länk till boken  

 

https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1e7O1jT1caTCUJvWbzCi6hdKCyd96yKRHv_-0SoeeWGlFZu7m_iF0v0iYxOv5LpT2fIPDse8_9uwWiMvQBcWa_hbK8bV92NwgR3VtjXkNCNfLtOSWDd9_eBNmJ-UThwhRZoYUqzWhWA-4PfXsBdp1ZBLk30cs8EDBw-2J4Z0RdGs9SepJClMekOukix3pJzggTO5bG5EdBaEhOZoltP8s23Xtztl9n_P57j6gKgADzuV4/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

 

 

 

 

 

 

 

Webbtips!  

 

 

Webbaserad handbok för förädrar med ASD 

utvecklat av föräldrar genom Habilitering & 

Hälsa, Region Stockholm 

 

Där finns även en behandlarguide för 

yrkerverksamma  

Till webbsidan  

 

 

Vi söker ännu fler erfarenheter  

 

Vi söker fortfarande föräldrar och anhöriga med erfarenheter av föräldraskap och psykisk 

ohälsa. På efterfrågan finns nu även möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter skriftligt. 

 

Vi söker speciellt: 

Pappor med erfarenhet av psykisk ohälsa 

Partner till förälder med psykisk ohälsa 

 

Kontakt: sara.jonaker@brackediakoni.se  

 

https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1e8fZbyHUQnELIn3Qo0Bou1PY1ZMiGuNXia0GC-_TlAiygDCXwowCALjTgi_f0Z07Gxv4dN7oh7lshB0Uft6hE4st0VmVwpqUZL0jIWS8Z2xQrmuFOBbNJhbn5OIzZMpxQeiHk_yupPCZaR45Ni0mP_g/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
mailto:sara.jonaker@brackediakoni.se


 

 

 

 

Vi söker dig som: 

 

• är förälder och har psykisk ohälsa 

• är anhörig till en förälder som har psykisk 

ohälsa 

• som har vuxit upp med en förälder med 

psykisk ohälsa 

 

Projekt TrUSt – föräldraskapsstöd för 

föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning, är ett tre-årigt 

Arvsfondsprojekt som drivs av Stiftelsen 

Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG 

och Stiftelsen Gyllenkroken.  

 

Målet är att skriva en handbok samt ett 

studiecirkelmaterial om föräldraskapsstöd 

för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som ska spridas till 

de verksamheter där föräldrarna finns. 

 

Dina erfarenheter är 

viktiga  

 

Vi vill prata föräldraskapsstöd med dig. Vi 

träffar dig gärna, men det går också bra 

att prata med i telefon eller via webben. 

Det går även bra att svara på våra frågor 

skriftligt 

 

Om du är intresserad eller vill veta mer är 

du välkommen att kontakta: 

 

Sara Jonåker, projektledare för projekt 

TrUSt, 076-5032617 

sara.jonaker@brackediakoni.se 

 

Som TACK för din medverkan får du ett 

presentkort på 225 kronor. 

Utskriftsvänlig inbjudan  

 

 

mailto:sara.jonaker@brackediakoni.se
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj4RFY29bFF7SpBP-WJWr5iCELO7M1Y3fkHaokoqpptgRqb8fl-AJW1mr5li7S5jXmg/x1e0hkarICqJtESS-wWJtzzQtYm1Ok5mBHo50yJzde5t4VF8q2SbMObxext7KY2rZmEQ_P9ifDaxQ8DjdBVLvuHq0yeFbwAq0XBt5uHLhb8GNfSJnn4KP7ms5hZxiGudt3HOWG6nxRMWtmvL8gkhf-H54xznbRKlKOlSllBCuK4Ft-qCeo-F31xXPXzVH9V2EVh1gFJThNIqkA5aPcagWcHYhbntkXWrkxnZKvPnq-g-d0/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

 

 

Sara Jonåker 

 

Projektledare  

Leg. sjukgymnast 

 

Tidigare projektledare i 

projekt StrÅng 

Tidigare sjukgymnast på 

riksgymnasiet i Angered. 

Bräcke diakoni  

 

 

Annica Larsson 

 

Projektmedarbetare  

Beteendevetare 

 

Tidigare arbetat som personligt 

ombud i Göteborg. 

Bräcke diakoni  

 

 

Julia Persson 

 

Projektmedarbetare  

Beteendevetare 

 

Jobbar även som samordare på 

HJärnkoll i Västra Götaland. 

NSPHiG 

 

 

 

Samarbetspartners  

Projekt TrUSt är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Bräcke diakoni i samverkan med 

NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetspartner är Göteborgs stad, 

Studieförbundet vuxenskolan samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Projektet 

startade 1 januari 2020.  

 

 



 

 

 

 

 

NSPHiG  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Göteborg (NSPHiG) är ett nätverk bestående 

av patient-, brukar- och anhörigföreningar 

inom det psykiatriska området. Idag ingår 17 

medlemsföreningar. 

NSPHIGs hemsida  

 

Stiftelsen Gyllenkroken  

Stiftelsen Gyllenkroken har funnits sedan 

1989 och erbjuder social gemenskap, 

meningsfull sysselsättning och anpassat 

boende för personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och 

deras anhöriga. 

Gyllingens hemsida  

 

 

 

Bräcke diakoni I 031-50 25 00 

Ansvarig utgivare Thomas Schneider I thomas.schneider@brackediakoni.se  
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