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29 AUGUSTI - ”VÅGA VÄLJA LIVET”
Föreläsare: Pia Hänninen
En föreläsning om Pias självupplevda dysfunktionella familjesitua-
tioner: missbruk, medberoende, våld, sexuella övergrepp, psykisk 
misshandel, fly och flytta. Hur det var att leva utanför sig själv i ett 
destruktivt tänkande och hur familjens mönster följer med från 
barndom in i vuxenlivet.
LOKAL:  Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

26 SEPTEMBER - ”SPRUTUTBYTET OCH HUSLÄKAR-
MOTTAGNINGEN FÖR HEMLÖSA”
Föreläsare: Caroline Ågren och Knut Bodin
Husläkarmottagningen för hemlösa riktar sig till socialt utsatta 
personer, exempelvis den som är hemlös, lider av psykisk ohälsa 
eller missbruk. I november utökades verksamheten och nu erbjuds 
även sprutbyte för injektionsmissbrukare.
LOKAL:  Mariasalen, Stiftets Hus

12 SEPTEMBER - ”LITE HUVUDVÄRK HAR VÄL ALLA”
OM MIGRÄN  
Föreläsare: Laila Blideskog
Hur påverkas man av migrän som person? Hur påverkar migränen 
familjen och samhället i stort? Vad är migrän och vad triggar igång 
ett migränanfall? Vilka mediciner finns det och vad säger den 
senaste forskningen?
LOKAL:  Mariasalen, Stiftets Hus

TIERP - 11 SEPTEMBER 13.30-15.30  
Föreläsare: Madelen Roth
En personlig berättelse av en sjukpensionerad distriktssköterska 
om adhd och psykisk ohälsa. Madelen vill förmedla sin erfarenhe-
ten och även hur det berikat hennes liv och hur hon nu går vidare.

LOKAL: Sveasalen, Stationsgatan 5
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24 OKTOBER - OM OCD & ”NÄR ALLA MÅSTEN TAR ÖVER!”
Föreläsare: Bengt Olsen och Therese Netzell
Två föreläsningar, en med information om OCD och en föreläs-
ning om hur det är att leva med och vara anhörig till någon som har 
OCD. Therese delar även med sig konkreta exempel på hur man 
med hjälp av tex kodspråk kan nå fram till elever med funktions-
nedsättningar i skolan.
LOKAL:  Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

7 NOVEMBER - ”MIN VÄG TILLBAKA TILL LIVET”
Föreläsare: Lena Hoverberg
Nära 50 år inom psykiatrin med diagnoser som psykoser, schizo-
freni, borderline, anorexi… och friskförklarad för 3 år sedan. Lena 
tar oss med på en resa genom sitt mående och hur vikten av bra 
bemötande och att bli sedd är avgörande för att vända psykisk 
ohälsa till hälsa. 
LOKAL:  Mariasalen, Stiftets Hus

14 NOVEMBER - ”FÖRÄLDRAFOKUSMETODEN –  
BARN MED NPF”
Föreläsare: Isabel Eriksson
Vad påverkar inlärningen och hur man kan skapa de förutsättningar  
barnet/ungdomen behöver för att hantera skolarbetet.
LOKAL:  Sensus, Månssalen, Västra Ågatan 16

SESAM-FÖRELÄSNINGAR - UPPSALA LÄN - HÖST 2017
Tid: 13.30-15.30 •  www.sesamuppsala.se

ENKÖPING  
20 NOVEMBER -  
”ATT HA ASSISTANS AV EN NÄRSTÅENDE”
Föreläsare: Catharina och Bo Wedin

LOKAL: Ceciliasalen, Kyrkans hus, Västra Ringgatan 9
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29 NOVEMBER OBS! ONSDAGKVÄLL -  
”INFOTEKSCAFÉ, FÖRÄLDRAR TILL BARN/ 
UNGDOMAR I SKOLAN MED NPF”

Intervjuare: Curt Westin
Den här kvällen intervjuar Curt Westin tre föräldrar som har barn 
eller ungdomar i skolan. Vad funkar, vad skulle kunna förbättras eller 
förändras och finns det saker som aldrig borde ha hänt?
LOKAL:  Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

5 DECEMBER - ”13 ÅR EFTER STROKE - FINN 2.0”
Föreläsare: Finn Hedman

Finn berättar från ett perspektiv ”inifrån” och tar dig via fakta om 
stroke, tips på litteratur och delar med sig av sin process med den 
egna rehabiliteringen.
LOKAL:  Mariasalen, Stiftets Hus
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ÖSTHAMMAR  
4 DECEMBER - ”MÖNSTER I MINA MONSTER”
Föreläsare: Henrik Söder
Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han är idag åter-
hämtad från ångestsyndrom, tvångsproblematik, depression, mani, 
schizofreni och schizoaffektiv sjukdom. Hans föreläsning ger ett 
inifrånperspektiv. Han berättar om sin långa tuffa resa tillbaka.
LOKAL: Församlingshuset


