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Din guide till hälsa och vård
I den här tidningen hittar du information om hälso- och sjukvården 
i Region Västerbotten som är bra att ha under 2023. Du kan bland 
annat se vilka avgifter som gäller, vilka rättigheter du har och hitta 
kontaktuppgifter till vården. Spara gärna tidningen!

Glöm inte heller att besöka 1177.se. Där finns kvalitetssäkrad 
information om hälsa och vård som är lätt att förstå. Du får råd om vad 
du kan göra själv för att lindra dina besvär och du får veta när och var du 
kan söka vård.

Psykisk hälsa är det som är i fokus i årets tidning. Läs till exempel om 
metoden Dans för hälsa och vad tonåringarna Agnes och Vega tycker om 
det. Du får också hälsa på i nya byggnaden för psykiatrisk vård i Umeå 
och lära dig mer om hur regionen jobbar med att förebygga självmord. 
Läs om Evas inspirerande historia om hur hon gått från att som ung må 
väldigt dåligt, till att i dag leva utan ångest. 

Dessutom hittar du korsord, recept och mycket mer. Trevlig läsning!
1177.se/vasterbotten

Malin Åberg 
kommunikationsdirektör, Region Västerbotten

Nationella minoritetsspråk
På 1177.se finns information om hälsa och vård på tio 
varianter av de fem minoritetsspråken.

• Davvisámegiella 1177.se sæjrojne bïevnesh åarjelsaemiengïe-
lesne gååvnesieh healsoen jïh hoksen bïjre. Julevusámegiella

 Åarjelsaemiengiele Ruovttusiidduin 1177.se gávdno 
diehtojuohkin sámegillii dearvvašvuođa ja
dik uma birra.

Romani čhib arlikane
 Romani chib kalderašicko

Lissää tietoja meänkielelä terhveys- ja
siukkahoijosta löytyy sivulta 1177.se.

 Romani chib kálo
 Romani chib lovaricka

Lisätietoa terveydenhoidosta suomen
kielellä löytyy internetsivulta 1177.se.

 Jiddish/ שידִיי

1177.se/otherlanguagesSuomi• 
• Meänkieli
•
•
•
•
• 
•
•

Other languages
Translated information about healthcare  
can be found at

1177.se/otherlanguages

Information about Region Västerbotten  
can be found at
regionvasterbotten.se/other-languages

Information  
på lättläst svenska

1177.se/lattlast-vb

Information  
på teckenspråk

1177.se/teckensprak

Få tidningen uppläst
regionvasterbotten.se/tidningenhälsaochvård

De regler och rättigheter som redovisas gäller i Region Västerbotten från den 1 januari 
2023, i offentlig vård och i den privata vård som finansieras av regionen. Av utrymmesskäl 
redovisas inte alla villkor i detalj. Vi reserverar oss för ändringar till följd av beslut som 
fattas efter tryckning. Vill du ha fler tidningar kan du kontakta redaktionen, se nedan.
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Se dina provsvar i journalen på 1177.se
Du som lämnat prov i Västerbottens län kan se provsvaret i din journal 
genom att logga in på 1177.se. På så vis får du ditt provsvar fortare.

Du kan se de vanligaste svaren på prover 
som tas med blodprov, urinprov och an-
dra typer av vätskeprov. Provsvaren kom-
mer vanligtvis att vara synliga för dig sam-
tidigt som de blir tillgängliga för vården. 

provsvaret behöver signeras av en läkare. 
Du som har frågor om ditt provsvar 

ska höra av dig till den mottagning som 
beställt provet.

Du kan se svar på prover du lämnat eft-
er den 29 november 2022.  Men det kan dröja upp till 14 dagar om 
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Så här gör du: 
1. Logga in på 1177.se 
med e-legitimation
2. Välj tjänsten 
Journalen

3. Välj Provsvar

Chatta med en 
sjuksköterska  
Med tjänsten 1177 direkt kan 
du enkelt och tryggt söka vård i 
Region Västerbotten. Du kan starta 
ditt vårdärende dygnet runt.  

Du börjar med att svara på förberedande 
frågor om dina besvär. Du får anpassade 
råd och kan även chatta med vårdpersonal, 
skicka in bilder och ha videosamtal. Chat-
ten är öppen dagtid alla dagar i veckan.  

Du kan söka vård för dig själv eller barn 
i åldrarna 1–17 år. Skulle du behöva ett 
fysiskt besök får du hjälp att boka in det. 
Logga in med bank-id på 1177.se eller 
ladda ner appen 1177 direkt Västerbotten.   

1177.se/vasterbotten/1177direkt 

1177 är Sveriges samlingsplats för 
råd, information, inspiration och 
e-tjänster för din hälsa och vård.

?

I Västerbotten har 
över 90 procent av 
invånarna loggat 
in på 1177.se 
 
Kontakta din mottagning
Du kan kontakta de flesta mottagningar 
i Region Västerbotten dygnet runt 
genom att logga in på 1177.se. Du 
som är vårdnadshavare kan göra vård-
ärenden åt ditt barn och läsa hens
journal tills barnet fyllt 13 år. 

Fyll i formulär hemma
I samband med ett vårdbesök kan 
du behöva fylla i olika typer av 
patientformulär. Allt fler formulär kan du 
fylla i genom att logga in på 1177.se. Du 
får det till din inkorg och kan i lugn och 
ro fylla i det hemma.  

Har du frågor  
om frikort eller  
en faktura?  
På 1177.se kan du ställa vissa av 
dina frågor. Logga in och välj Övriga 
tjänster för att kontakta patientfakturor 
Västerbotten via deras e-tjänster. Tänk 
på att ditt ärende behöver gälla Region 
Västerbotten. Har du frågor om fakturor 
eller frikort från en annan region ska du 
vända dig till dem. 

Missa inga meddelanden
För att veta när du fått meddelande från 
vården på 1177.se behöver du slå på 
dina aviseringar. Det gör du genom att 
logga in på 1177.se med e-legitimation 
och välja Inställningar. Fyll i ditt 
mobilnummer eller e-postadress och 
bocka för hur du vill få din avisering. 
Glöm inte att spara ändringarna.   

https://www.1177.se/vasterbotten/1177direkt
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Nu är det min tur 
att finnas till  
för andra
Hon befann sig på botten och kunde inte ta sig upp. I dag har 
Eva Andersson fått livet tillbaka. 

– Jag kan inte vara annat än tacksam över att ha fått lära känna 
mig själv, säger hon.

Vi ses på den kommunala verksamheten
Castor, som håller till i ett vackert gam-
malt hus mitt i Skellefteå.

– Hej Eva, hörs det från både köket och 
matsalen. 

Castor var Evas andra hem under flera 
år. Det var hennes väg ut ur mörkret och 
här fick hon vänner för livet.

Mådde dåligt
Eva hade som ung höga krav på sig själv, 
både i skolan och på fotbollsplanen. Hon 
kopplade ihop prestation med den egna 
självkänslan. 

– Jag mådde dåligt över att hela tiden 
prestera och bli bedömd. Jag bedövade 
det med träning och när det inte hjälpte 
började jag skada mig själv för att hantera 

det som fanns inombords, berättar hon.
Den psykiska smärtan blev allt värre 

och självskadebeteendet fortsatte.
– Jag dolde allt. Inte ens mina föräldrar 

såg det. Jag skulle klara mig själv och 
berättade inte hur jag kände för att inte 
oroa mina nära och kära.

Finnas för andra
Vid 22 års ålder blev Eva inlagd på psyki-
atriska kliniken i Skellefteå där hon blev 
kvar i fem år.

– Det satte djupa spår i mig, men jag 
hyser inget agg mot vården. Alla ville väl, 
men det var svårt att hjälpa någon som 
inte ville ha hjälp.

Men där och då hände något inom Eva. 
– Jag ville inte ha det så här. Det var 

inget liv och jag insåg att jag måste jobba 
med mig själv för att må bättre, säger hon 
och berättar att en viktig och bidragande 
faktor var boendestödet, en egen lägenhet 
med tillgång till personal. 

Och så var det hennes hund såklart.
– Khira fick mig att finnas för någon 

annan. Hon var mitt levande tyngdtäcke, 
när hon kände att jag mådde dåligt lade 
hon sig på mig.

Förändrat tänkesätt
Via psykiatrin fick Eva kontakt med en 
terapeut.

– Hon var rak och ärlig och jag visste 
exakt var jag hade henne. Hon hjälpte 
mig att förändra mitt tänkesätt och jag 
insåg att om jag inte satte mig själv först 



HÄLSA OCH VÅRD I  VÄSTERBOTTEN 2023    • 5

skulle jag inte må bra.
Eva träffade terapeuten under flera år, 

men trots att hon fick hjälp att tycka om 
sig själv och minska de egna kraven, fort-
satte de destruktiva perioderna.

År 2017 öppnade kommunen mötes- 
platsen Castor i Skellefteå, en plats för 

vuxna med psykisk ohälsa. Eva började 
där som volontär och fick efter en tid en 
halvtidsanställning. 

– Här fanns jag till för andra och det var 
fokus på det friska. Jag växte som individ 
och fick hjälp att sänka mina krav på mig 
själv och vad jag behövde prestera. 

Genom delaktighet och inflytande sud- 
dades också maktobalansen mellan bruka-
re och personal ut. 

– Här var vi alla medmänniskor. 
Efter en tid började Eva jobba heltid 

och ångesten minskade allt mer.
– Jag fick ett annat liv. Det tog inte längre 

På kommunens mötesplats Castor i Skellefteå jobbade Eva Andersson i flera år. 
– Jag växte som individ och fick hjälp att sänka mina krav på mig själv och vad jag behövde prestera.

F OTO :  PAT R I C K  D E G E R M A N
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emot att till exempel diska, dammsuga 
eller gå ut med hunden.

Parallellt med jobbet läste Eva till under- 
sköterska.

– När jag blivit av med min ångest så 
insåg jag också att jag var ganska smart. 
Det hade jag aldrig trott. Samtidigt var 
jag nu nöjd med att få ett G i betyg och 
det handlade inte längre om att prestera 
bra på proven.

Perfekt erfarenhet
Nu arbetar hon med ett projekt inom 
Svenska kyrkan för människor med psy-
kisk ohälsa.

– Genom att dela med mig av mina er-
farenheter kan jag ge hopp till många.

I dag lever Eva utan ångest, är trygg i sig 
själv och är tacksam för den hjälp vården 
gett.

– Det är otaliga timmar som personal 
hållit mig i handen i min ångest. En stor 
hjälp har också varit personal som delat 
med sig av sin egen psykiska ohälsa och 
tillfrisknande.  

Som ambassadör för brukarföreningen 
Hjärnkoll föreläser Eva om sina erfaren-
heter.

– Nu är det min tur att finnas till för 
andra. Kan jag bara hjälpa en enda person 
att börja må bättre så finns det en mening 
med hela min resa.

”Kan jag bara hjälpa 
en enda person att 
börja må bättre så 
finns det en mening 
med hela min resa.”

Evas nuvarande hund Malva är ett fortsatt stöd i livet. F OTO :  PAT R I C K  D E G E R M A N
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En väg in för unga
Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten är 
sedan våren 2021 hela regionens ingång för barn och unga, 
6–17 år, som behöver vård eller stöd för psykisk hälsa. 

Under 2023 utökas verksamheten till att
omfatta även barn 0–5 år. Sedan starten 
har man bidragit till att uppfylla vård- 
garantin, medicinsk bedömning inom tre 
dagar, för över 80 procent av målgruppen, 
jämfört med tidigare 30–40 procent.

stödgrupper för föräldrar. Daniel Lind-
mark är en av psykologerna som jobbar 
med grupperna. 

Digitala föräldrautbildningar
– Vi har just nu tre olika grupper för 

föräldrar till barn mellan sex och tolv 
år. En för oro och lindrig ångest, en för 
känslostarka barn och en för basala ru-
tiner i vardagen. Jag ser många fördelar 
med digitala grupper, framför allt att man 
kan delta oberoende av var man bor och 
jag tror att vi når grupper som annars 
inte hade kunnat delta. Vi har också fått 
väldigt fina omdömen av föräldrarna, och 
det är väldigt få som avbryter sin medver-
kan. Det är vi jätteglada över, säger Daniel 
Lindmark.

Snabbare hjälp
När barn och unga eller vårdnadshavare 
ringer kontaktcentret genom 1177 svarar 
en kurator, psykolog eller psykiatri- 
sjuksköterska som gör en bedömning och 
ser till att man får hjälp på rätt nivå inom 
vården. Tidigare fanns det ibland skill-
nader i hur olika vårdinstanser bedömde 
behoven, men genom det här arbetssättet 
har risken för att hänvisas runt blivit 
mindre.

– Vi bedömer alla i hela regionen på
samma sätt, så att de kan få snabbare hjälp 
och lotsas till rätt insats direkt. Det är en 
väg in till vården, säger Monika Engman, 
avdelningschef.

Monika Engman berättar att digitala 
grupper för tonårsföräldrar är på gång, och 
att kontaktcentret kommer att fortsätta ut-
vecklas för att bidra till att ge det viktigaste: 
snabb bedömning, snabb hjälp och ett bra 
förebyggande arbete.Kontaktcentret driver också digitala 

Monika Engman är avdelningschef på kontaktcenter barn och unga psykisk 
hälsa Västerbotten. Daniel Lindmark är en av psykologerna som håller i digitala 
utbildningar för föräldrar som kontaktcentret erbjuder.
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Tips för att slappna av 
Det är lätt att vi spänner oss när vi är 
stressade, nedstämda eller oroliga. 
Du kan få svårt att slappna av om 
du har varit spänd en längre tid. På 
1177.se finns filmer med övningar 
som hjälper dig att slappna av i 
nacke, axlar och i hela kroppen. 

1177.se/halsa 

Ät en frukt för dina tänder 
Visste du att mat med mycket fibrer 
som behöver tuggas är bra för dina 
tänder? Det gäller till exempel frukt 
och grönsaker. Då bildas det nämligen 
mer saliv och den skyddar tänderna 
mot syra. Fler tips på bra mat och 
dryck för tänderna finns på 1177.se. 

1177.se/bra-mat-och-
dryck-for-tanderna 

Är barnen sjuka?
Alla barn blir sjuka ibland. På 1177.se 
kan du läsa om vanliga besvär och 
sjukdomar, vad du kan göra själv och 
när du behöver söka vård för ditt barn. 

1177.se/vanliga-besvar-barn

Bry dig om våld
Det finns beteenden som kan vara 
tecken på att en person i din närhet 
är utsatt för kontroll och våld i sin 
relation. Det kan vara att personen 
drar sig undan från vänner och måste 
vara tillgänglig på sin mobil. Du kan 
hjälpa till genom att berätta om din oro 
och försöka hålla kontakten även om 
personen drar sig undan. Ge inte upp! 

brydig.nu
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Bra böcker om psykisk hälsa
Bibliotekarierna Annika Forsberg och Emma Sundström 
från Skellefteå sjukhusbibliotek ger sina bästa lästips på 
temat psykisk hälsa. 
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Mammas hår av Gro Dahle,
illustrationer Svein Nyhus  
Daidalos, 2012

Mammas hår är vackert, 
stort och gyllene, men 
ibland så tar håret över. 
Då är mamma inte 
glad och lycklig, utan 
ligger i sängen och 
vill ingenting. Emma, 
mammas flicka, hon 
tar sin kam och borste – och ger sig 
in i virrvarret av tankar, känslor, hår 
och trassel. Kanske kan hon hjälpa sin 
mamma?

Gro Dahle har skrivit en bilderbok 
fylld av känslor. Läsaren möter barnets 
förtvivlan inför en mamma som inte 
orkar alla dagar. I klara färger och 
svepande lockar får vi följa Emmas kamp
med mammans hår. Till slut får Emma 
hjälp och mammas hår lugnar sig och nu 
kan Emma vara mammas flicka igen! 

Sluten av Robin Söderling, Johar 
Bendjelloul och Henrik Johnsson 
Natur & Kultur, 2022

”Alla idrottsmän 
drömmer om att få sluta 
på toppen, avsluta sina 
karriärer när de är som 
allra bäst. Så blev det för 
mig, men drömmen blev 
en mardröm”.

De flesta har nog hört 
talas om tennisspelaren 
Robin Söderling, hans karriär och 
framgång – som bäst var han rankad 
fyra i världen. Men, baksidan, pressen 
på idrottarens kropp och psyke – det 
talas det tyst om. Var det värt priset? 
Johar Bendjelloul och Henrik Johansson 

berättar om Robins resa till toppen, men 
också vägen utför – dels utifrån Robins 
minnen, dels från människor i hans 
närhet. 

Sociala relationer och hälsa – teori 
och praktik av Kerstin Thelander och 
Margareta Kristenson  
Studentlitteratur AB, 2022 

Social gemenskap och goda relationer 
är ett grundbehov och en viktig 
förutsättning för hälsa och välbefinnande. 
Den här boken 
ger kunskap om 
orsaker till ensamhet 
på individnivå, 
relationsnivå och 
samhällsnivå, men 
framför allt ger 
den kunskap om 
konkreta metoder och 
interventioner för att minska ofrivillig 
ensamhet. Allt för att förbättra den 
generella folkhälsan.

Existens och psykisk hälsa – om hur liv 
och levnad förhåller sig till hälsa och 
ohälsa av Dan Stiwne med flera 
Studentlitteratur AB, 2018

Lever man inte väl, så 
mår man inte bra. Men 
vad är det att leva väl i 
vår tid? I denna antologi 
reflekterar nio erfarna 
forskare och terapeuter 
över ämnet existens 
och psykisk hälsa. Här 
ryms frågor om vårt förhållande till våra 
kroppar, till andra människor, till svåra 
barndomsupplevelser, till andliga frågor, 
till kriser, sorg och död.  En bok för 
alla som vill nå en djupare förståelse för 
viktiga livsfrågor.

Vad får dig att 
må bra?

Olof Wretling, 
komiker och 
dramatiker, 
Karlstad 
Att hoppa och springa och flyga fram, 
då glömmer jag för ett kort ögonblick 
bort hur läskigt det är att leva. Så jag 
hoppar och springer lite till …

F OTO :  A N D R E A S  N I L S S O N

Aya El Hajj, 
allmän- 
tandläkare, 
Umeå
Att leva i nuet. Att vara snäll mot mig 
själv och andra. Att prata med min 
psykolog. Att lyssna på musik, dansa, 
gå på yoga, träna och läsa romaner. 
Att umgås med mina vänner, prata 
med mina nära och kära. Att gråta 
och skratta. Att få vara jag, en 
människa med svagheter och styrkor.

F OTO :  L I N N  J O H A N S S O N

Jesper 
Eriksson, 
egenföretagare, 
Malå 
Ett långpass längdskidor på ett 
obelyst skidspår en stjärnklar 
kväll, gärna med mammas 
drömtårta som belöning.

F OTO :  P R I VAT

Dennis 
Hansson, 
pensionerad 
läkare, 
Vilhelmina
Att umgås med min 
familj och alla mina goda vänner. Att få 
börja dagen tidigt och se vintersolen 
lysa in i mitt arbetsrum under tiden 
jag studerar något. Jag har alltid något 
att göra och det är viktigt, antingen 
på gården, på min gamla arbetsplats, 
i kyrkan eller att besöka någon. 
Dessutom upplever jag en god hälsa.

F OTO :  P R I VAT
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Tomatsoppa med sting
En god och mättande soppa som passar de flesta. De röda 
linserna bidrar med fibrer, protein och järn. Gör gärna en 
dubbel sats och frys in så har du en snabb och enkel måltid 
en annan dag. Med olika tillbehör får soppan stor variation. 
Vilken blir din favorit?

Ingredienser för 4 portioner
• 2 burkar krossade tomater à 400 g

• 2 pressade vitlöksklyftor

• 1 ½ msk grönsaksfond  
eller 1 buljongtärning

• 5 hackade soltorkade tomater i olja

• 2 tsk torkad timjan

• 2 tsk valfri vinäger eller citronsaft

• 1 tsk socker eller honung

•  ½–1 tsk chiliflakes

• 2 ½ dl havregrädde

• 4 dl vatten

• 1 ½ dl torra röda linser

• Salt och svartpeppar

Gör så här 

1. Blanda samtliga ingredienser utom 
linserna i en kastrull. Låt soppan 
koka upp. 

2. Skölj linserna i en finmaskig sil 
och blanda ner i soppan. Låt koka 
i cirka 15 minuter. Rör runt då 
och då i soppan så linserna inte 
fastnar i botten. Späd eventuellt 
med mer vatten om du önskar en 
tunnare soppa. 

3. Mixa soppan slät med en mixerstav 
och smaka av med salt och peppar.

Servera gärna med olika tillbehör för en 
extra god och matig soppa samt ett gott 
bröd till. 

Serveringsförslag

• Droppa lite olivolja över soppan, 
strö över rostade pumpa- och 
solroskärnor, sesamfrön, 
chiliflakes och dra ett varv med 
svartpepparkvarnen. 

• Smula får- eller getost över soppan, 
strö över rostade valnötter och 
ringla över lite honung.

• Skiva en kryddig korv i tunna 
skivor och stek gyllenbruna. Testa 
gärna en växtbaserad korv! Toppa 
soppan med några korvslantar och 
finhackad paprika. 

Johannes Edholm är dietist inom primär-
vården i Region Västerbotten och har tagit 
fram receptet. 

– Den här soppan är helt växtbaserad och 
passar därför de flesta. Den är dessutom billig. 
Det behöver inte vara dyrt att äta hälsosamt.

Tips om hur 
du kan äta för att 
må bra finns på 

     1177.se/ata-sunt

https://www.1177.se/Vasterbotten/ata-sunt
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” Det är viktigt att 
våga fråga och att 
våga prata om det. 
Att inte alltid välja 
bort att prata om 
psykisk hälsa och 
tankar om självmord.” 

F OTO :  E R I K  A B E L

Du ser ledsen ut, vill du berätta?
Att våga prata om självmord kan rädda liv. Möt Johannes Dock, 
en av regionens hälsoutvecklare som arbetar med psykisk hälsa 
och suicidprevention.

Du ser ledsen ut, vill du berätta? Jag har 
märkt att du varit lite nedstämd, hur 
kommer det sig? Vill du berätta om hur 
du mår, är det okej att jag frågar?

Johannes Dock, hälsoutvecklare i Re-
gion Västerbotten, listar några samtalsstar-
tare. Att prata om hur vi mår och om 
självmord kan vara svårt, men kan göra 
stor skillnad.

– Det är viktigt att våga fråga och att 
våga prata om det. Att inte alltid välja 
bort att prata om psykisk hälsa och tankar 
om självmord. Det kan kännas som om 
man lägger sig i för mycket, säger han. 
Det är inte säkert att den som tänker på 
självmord orkar berätta. Men om den per-
sonen får en konkret fråga är det lättare 
att svara.

Vanligare bland unga
I Västerbottens län har det sedan 2000- 
talets början i genomsnitt varit 26 själv-

mord per år. Antalet varierar från år till 
år, men sett över tid är antalet självmord 
ganska konstant.

– De senaste åren har det skett fler 
självmord i den yngre gruppen, i åldern 
10 till 29 år. Vi vet inte varför det har 
blivit vanligare bland unga. Det vi vet är 
att unga i dag skattar sin hälsa lite sämre 
än för några år sedan, säger Johannes.

Äldre är en viktig grupp
Ungdomar är en av de prioriterade grup-
perna för suicidpreventiva insatser. En 
annan viktig grupp är äldre.

– Det finns en bild av att psykisk ohäl-
sa är en naturlig del av åldrandet men så 
behöver det inte vara. Det kan vara brist 
på fysisk aktivitet eller att man förlorat 
närstående eller inte har någon att prata 
med. Det behöver inte vara åldrandet i sig 
som är orsaken till att man mår dåligt.

länets kommuner och ett flertal ideella 
organisationer kring suicidprevention. 

Region Västerbotten samarbetar med 

Lär dig mer om suicidprevention 
I ett samarbete med Suicide Zero erbjuds 
utbildningar för både privatpersoner och 
personer som i sitt jobb möter människor 
om hur man kan våga prata om det. Det 
finns bland annat en utbildning som rik-
tar sig till en äldre målgrupp. Läs mer på 
regionvasterbotten.se/folkhalsa.

Har du självmordstankar?

På 1177.se/sjalvmordstankar
finns kontaktuppgifter till 
organisationer som erbjuder råd 
och stöd på chatt och telefon.

https://1177.se/sjalvmordstankar


Ny byggnad i Umeå för 
psykiatrisk vård 
Både barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin 
samsas i den nya byggnaden vid Norrlands 
universitetssjukhus, mitt på sjukhusområdet.

Projekteringen inleddes för tio år sedan 
och hösten 2022 invigdes den 33 000 
kvadratmeter stora byggnaden. 

Anpassade lokaler
Verksamheterna i huset fick redan från 
början vara med i planeringen, där föru-
tom barn- och ungdomspsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin, även personal från Umeå 
universitet flyttat in.

– De nya och fina lokalerna är an-
passade till den vård och behandling vi 
bedriver. Det är bland annat viktigt att 
övergången från barn- och ungdoms- 
psykiatri till vuxenpsykiatri blir bra, säger 
Kerstin Eliasson, verksamhetschef för 
barn- och ungdomspsykiatrin.

Signalerar öppenhet
Placeringen av huset, i närheten av 
sjukhusparken, nära kommunikationer 
och med utsikt över Umeälven, signaler-
ar både tillgänglighet och öppenhet och 

symboliserar en modern syn på psykia-
trisk vård.

Maria Uppenberg, verksamhetschef för 
vuxenpsykiatrin, lyfter fram omgivnin-
garnas fördelar. 

– Att vårdavdelningarna får en egen 
utomhusmiljö känns jättebra, säger hon.

Också arkitekturen in- och utvändigt 
tar hänsyn till den vård som bedrivs. 
Medelvårdtiden är lång och därför har 
konsten fått en framträdande plats i bygg-
naden och drygt nio miljoner kronor har 
satsats på den konstnärliga gestaltningen. 

Teknik i framkant
När det gäller teknik och energi ligger den 
nya byggnaden i framkant. Bland annat är 
belysningen på vårdavdelningarna styrd 
så att den följer dagsljuset över dygnet.

Solceller på taken och värmeanläggning 
med geoenergilager försörjer huset med 
el, värme och kyla. 
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De nya lokalerna är anpassade till den vård och behandling som bedrivs. Placeringen 
av huset signalerar tillgänglighet och öppenhet och symboliserar en modern syn på
psykiatrisk vård.

Skola för bättre sömn 
Har du problem med sömnen? 
Händer det att du vaknar efter några 
timmar och har svårt att somna om? 
På 1177.se finns en sömnskola som 
ger råd om hur du kan sova bättre 
utan att ta sömnläkemedel. 

1177.se/vasterbotten/somnskola 

Gratis kondomer 
Skydda dig själv och andra! Du som 
bor i Västerbotten kan beställa gratis 
kondomer från Region Västerbotten. 
Du får tre kondomer av den storlek 
du väljer eller ett provkit med tre 
olika storlekar för att hitta den som 
passar dig bäst. 

1177.se/vasterbotten/
gratiskondomer-vasterbotten 

Missa inte dina  
viktiga besök 
Har du en digital brevlåda?  Då är 
det dit du får vissa av dina kallelser 
och provsvar. En digital brevlåda är 
en e-tjänst för post från myndigheter 
och företag. 

Logga in med e-legitimation på 
Skatteverkets webbplats ifall du är 
osäker på om du är ansluten till en 
digital brevlåda.
1177.se/vasterbotten/digital-brevlada
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Avgiftsfri  
tobaksavvänjning
Du som vill sluta med 
tobak och nikotin kan 
avgiftsfritt få stöd på 
många olika sätt. Du 
kan till exempel träffa 
en tobaksavvänjare enskilt, vara 
med i en grupp eller få tillgång 
till det digitala stödprogrammet 
”Min nikotinfria resa” på 1177.se. 
Det finns även tobakspreventiva 
mottagningar på länets tre sjukhus.

1177.se/vasterbotten/sluta-roka 
1177.se/vasterbotten/sluta-snusa 
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Kravlös dans gör 
vardagen lättare  
Många unga tjejer har problem med oro, ångest och 
nedstämdhet. Metoden Dans för hälsa kan lindra och 
förebygga svårare problem, genom att ge utrymme för 
gemenskap, kravlös rörelse och en väldig massa kul.  

Agnes Hedman är 15 år och har varit med 
i gruppen sedan förra våren. Vega Enkvist 
är 13 och började nu i höst. Det märks 
att deras energilager är välfyllda efter 
danspasset när de berättar om Dans för 
hälsa.

– Det är jätteroligt! Man blir lugn, 
glad och pigg på samma gång. Det är 
något att längta till i stället för att bara 
vara hemma och göra ingenting, säger 
Agnes.  

Vega håller med. 
– Det bästa är att det är så roligt och så 

är det bra att det är gratis, så att alla kan 
vara med. Avslappningen efter dansen är 
också jättebra.

Baserad på forskning

Dans för hälsa är en forskningsbaserad 
metod för att stärka ungas psykiska hälsa. 
Den skapades av fysioterapeuten Anna 
Duberg under hennes doktorandprojekt 
vid Örebro universitet 2008–2011 och 

används i många regioner landet över. I 
Umeå har metoden funnits sedan 2021 i 
ett pilotprojekt där Region Västerbotten 
samarbetar med Balettakademin. Delt-
agarna kommer oftast till dansgruppen 
efter tips från elevhälsan. 

Elin Thelberg är fysioterapeut och 
hörde talas om metoden för några år se-
dan. Anna Duberg höll en workshop i 
Umeå 2020 och Elin beskriver det som 
att hon då blev helt såld. 

– De flesta mår bra av att göra något för 
andra människor och jag ville gärna bidra. 
Jag ägnade mig åt både musik, teater och 
dans när jag växte upp och det fick mig 
att må så bra.

Konkreta insatser

Vid samma tid tänkte psykologen  
Elisabeth Urman på Mariehems hälso-
central i liknande banor. Hon hade just 
fått upp ögonen för metoden när en 
gemensam vän presenterade henne för 

Elin. Tillsammans sökte de pengar för 
pilotprojektet och de gläds åt att det har 
fungerat så bra.  

– Insatser för psykisk hälsa blir ofta bara 
prat, men det är ju de konkreta insatserna 
som gör skillnad. Vi vill nå tjejer som be-
höver stöd, särskilt de som inte har andra 
aktiviteter på fritiden och kanske är gan-
ska ensamma, berättar Elisabeth.  

Agnes och Vega är överens om att en 
annan av de bästa sakerna med Dans för 
hälsa är att det är helt kravlöst. Man be-
höver inte kunna dansa, man har inga up-
pvisningar och om man inte vill göra en 
viss övning är det helt okej att sitta vid 
sidan av och titta på. 

– Det känns verkligen att det här är 
något vi gör bara för vår egen skull och 
känns det bra så är det bra, säger Agnes. 

– Inget händer om det går snett, man 
går bara vidare. Det är ingen som dömer, 
säger Vega.

De rekommenderar alla som kan att an-
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Agnes Hedman och Vega Enkvist 
tillsammans med dansinstruktören 
Elin Thelberg. Dansen ger en ökad 

självkänsla och gemenskap.
F OTO :  E R I K  A B E L
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mäla sig till Dans för hälsa. 
– Våga testa! Alla i gruppen var nervösa 

i början, men det går över.  

Ökad självkänsla

Elin Thelberg berättar att det är lätt att se 
dansens goda effekter på deltagarna.

– När fnittret börjar höras i kapprum-
met och när tjejerna vågar ta ut rörelser-
na mer och mer, då blir jag så peppad 
och glad!

Enligt Elisabeth Urman är det ingen 
tvekan om att metoden fungerar.

– Vi ser att det finns många faktorer som 

bidrar. När tjejerna får röra sig till musik 
kravlöst i en trygg grupp och bara vara, 
så frigörs må bra-hormoner, självkänslan 
ökar, kroppen slappnar av och de hittar 
gemenskap och mening i gruppen.

Elin och Elisabeth hoppas att Dans för 
hälsa blir ett permanent inslag i den före-
byggande hälsovården för unga och kan-
ske utökas med grupper för killar.

– Vi vill också knyta ännu närmare kon-
takter med elevhälsan för att lättare nå 
någon på yrkesmässig nivå i ungdomens 
närhet om det skulle behövas och för att 
kunna nå ut till fler med Dans för hälsa!

Vega Enkvist, Lena Santana Lundberg och Lexie Krutök är inne i sin dans. 
De rekommenderar alla som kan att anmäla sig till Dans för hälsa.

Dansinstruktören Elin Thelberg.
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Trygg i Vilhelmina med 
mottagning för äldre
Tio procent av befolkningen i Vilhelmina är över 75 år och 
många har problem med att kontakta vården med dagens 
digitala system. Nu har Vilhelmina sjukstuga skapat en väg in i 
vården och på prov startat en äldremottagning.

– Patienterna är glada över att bli kontak-
tade och bemötta av en och samma person, 
säger sjuksköterskan Pernilla Jönsson.

Ett syfte med den nyinrättade tjänsten 
är att förebygga återinläggningar och aku-
ta besök.

– Om vi lägger mer tid och energi i 
början kan vi kanske undvika återin-
läggningar. Om en patient varit inlagd 
för hjärtsvikt ringer jag upp efter ett par 
dagar och frågar hur det går, om patienten 
har förstått sin ordination och om det har 
blivit bättre. Vi följer helt enkelt upp att 
patienten har förstått och inte har blivit 
sämre, säger Pernilla Jönsson. 

En väg in
Det har också skapats en tydlig väg in till 
sjukstugan med ett eget telefonnummer 
till äldresköterskan – utan några menyval. 

– Mellan klockan 13 och 16, måndag 
till torsdag, finns jag här och svarar på 
ärenden som inte är akuta. Svarar jag inte 
finns en telefonsvarare och så ringer jag 

upp inom ett par dagar, säger hon.
Som äldresköterska ansvarar hon också 

för läkemedelsgenomgångar och tittar 
tillsammans med patienten på de läke-
medel som ordinerats. 

– Jag hör efter hur patienten tar sina 
mediciner, om det finns några svårigheter 
eller biverkningar. 

Skapar trygghet
Varannan vecka har äldresköterskan kon-
sultation med ansvarig läkare, där hon tar 
upp några ärenden som hon samlat på sig.

– Sedan återkopplar jag till patienten 
och fungerar som en koordinator, säger 
Pernilla Jönsson.

Äldresköterskan är också samordnare 
mot kommunen när det gäller utskriv-
ningar och behov av insatser i hemmet.

– Det är tryggt att veta att någon fakt-
iskt hör av sig, även om det är ett kort-
are samtal. Det är skönt att veta att 
någon bryr sig. Det skapar trygghet, säger 
Pernilla Jönsson.
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För att underlätta för äldre personer i Vilhelmina att komma i kontakt med vården 
har sjukstugan startat en äldremottagning och anställt sjuksköterskan Pernilla Jönsson.

Ta ditt cellprov hemma 
Nästa gång du får en kallelse till 
cellprov så kan du välja att i stället 
ta provet på dig själv hemma. Ditt 
besök avbokas automatiskt när du 
beställer hem ett prov. Analysen av 
provet är lika säker som vid prov hos 
barnmorska. Du väljer själv om du 
vill gå på din bokade tid eller beställa 
hem ett prov. Cellprov räddar liv! 

1177.se/cellprov

Har du tränat dina timmar? 
Din kropp är byggd för rörelse. 
När du rör dig händer mycket i 
kroppen som gör att du kan må 
bättre. Du som är 18 år eller äldre 
rekommenderas att vara fysisk aktiv 
i sammanlagt minst två timmar och 
trettio minuter i veckan. 
På 1177.se finns tips på träning både 
inomhus och utomhus.  

1177.se/halsa

Har du förlorat 
någon?  
De flesta människor 
upplever sorg någon 
gång i livet. Det finns 
saker som kan göra 
det lättare när du 
känner sorg, som att 
försöka äta och sova 
på regelbundna tider och berätta 
för andra hur du mår. Du kan även 
kontakta en stödgrupp. På 1177.se 
finns fler råd samlade.  

1177.se/sorg

Är du inte nöjd med vården?
Du kan lämna synpunkter eller 
klagomål om du varit med om 
något inom vården som du inte är 
nöjd med. Det kan du göra både 
som patient och närstående. Dina 
synpunkter kan bidra till att vården 
blir bättre och säkrare. 

1177.se/vasterbotten/inte-nojd
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