
Måndag 24 oktober
18 – 20 ”Mr Tourette - För ovanlighetens skull” 

Pelle Sanstrak
Pelle berättar och gestaltar de människor som såg honom 
som en tillgång, inte belastning. Människor som vågar bete sig positivt 
störd i bemötandet, och ger en självbild. En hyllning till ovanligheten i dig 
och hos människan. För kom ihåg... alla är olika, utom jag.

Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen

Tisdag 25 oktober
10 – 11 ”Komma ut” 

Viktor Flarkell
Vi får följa den homosexuelle killen Andreas och hans första tankar 
kring sin sexualitet, hur vännerna tar det och hur en hel värld kan vändas 
upp och ner när familjemedlemmar inte accepterar en för den man är. 

Av: Oskar Sternulf, Regi: Conny Hoberg, Med: Viktor Flarkell

Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen

14 – 16 ”Vägen som ledde till att mörkår 
en dag blev ljusår”
Jonas Åsberg
Jonas är sjuksköterska och utbildningsledare inom ambulanssjukvården. 
Jonas berättar om sin resa genom mörkret, om att förstå sjukdomen på ett 
professionellt plan och samtidigt vara en som behöver hjälp från kollegor. 
Han kommer också, lite nedtonat, att berätta om vägen som ledde till att 
mörkår en dag blev ljusår.

Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen

18 – 20 ”Brutna löften, brutna revben”
Viktor Flarkell
Denna enaktare handlar om det brinnande aktuella ämnet våld 
i nära relationer och giftig maskulinitet. Vi får följa den vältalige Sebastian 
i ett polisförhör där han berättar om den charmiga Julia, som är kvinnan i 
hans liv. Utan att glorifi era våldet får vi en inblick i varför någon väljer att ta 
till våld och psykisk misshandel för att bryta ner en annan människa.  

Av: Oskar Sternulf, Regi: Dasha Nikiforova, Med: Viktor Flarkell

Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen

Webbanmälan öppnar 26 september:
falkoping.se/psykiatrivecka
Begränsat antal platser.
Föreläsningar från Jättesalen kommer även att livestreamas.
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Onsdag 26 oktober
10 – 11 ”Mobbningen fi ck mig att vilja avsluta 

mitt liv som 10-åring” 
Nathalie Danielsson  
Nathalie berättar om sin uppväxt, hur hon blev mobbad i skolan, efter skolan 
och på sociala medier. Hur hon som 10-åring var nära att avsluta sitt liv. Idag 
är hon starkare än någonsin, hör om hur hon idag känner kring mobbningen 
och hur hon lyckades vända allt till att idag må så bra och leva livet hon knappt 
kunde drömma om och trodde att hon aldrig skulle få uppleva.

Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen

14 – 16 ”Jag är inte dum i huvudet!” 
Joanna Halvardsson 
Joanna tar med oss på en rolig, gripande och informativ föreläsning 
om hur det kan vara att leva med aspergers syndrom och bipolär sjukdom. Vi 
får hänga med på hennes resa från trasig 14 åring, psykiatrisk slutenvård, 15 års 
självskadebeteende och nio självmordsförsök. Tills i dag som utbildad journalist, 
egen företagare och prisad föreläsare. Joanna berättar om hur hon vänt sina 
funktionsnedsättningar till funktionsförbättringar med rätt stöd och hjälp.

Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen

18 – 20 ”Varför mår vi som vi mår och vad kan 
du göra för att förebygga psykisk ohälsa?”
Mia Lundin
Mia reder ut vanliga underliggande orsaker till psykisk ohälsa och 
de vanliga begreppen kring hormoner, signalsubstanser, hur de är kopplade. 
Mia ger kvinnor, men även närstående förklaringar och rätt förutsättningar för 
att kunna ta kloka beslut som gynnar din hälsa under menscykeln och de olika 
hormonella faserna under en kvinnas liv. 

Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen

Torsdag 27 oktober
10 – 11 ”Att leva med PMS och PMDS” 

Isabell Lindström Alvarez
Isabel tar upp konsekvenserna som PMS och PMDS kan ge i relationer, 
i arbetslivet och i din ekonomi. Hon berättar också hur du kan göra din 
omgivning mer PM(D)S-vänlig.

Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen

14 – 16 ”OCD-Tvångssyndrommottagning i Lerum” 
Annika Prytz och Johannes Cannan Magnusson
Föreläsningen handlar om diagnoser (tvångssyndrom, dysmorfofobi, 
samlarsyndrom, trikotillomani och dermatillomani) vi behandlar samt 
om de olika behandlingsmodeller vi erbjuder.

Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen

18 – 20 ”Lilla Speedos mamma” 
Sara Melin
Sara bestämde sig för att sprida kunskap om just NPF.  Hon tar er 
med på en krävande och utmanande väg genom utredning till dagens 
skolsituation. Sara vill förmedla hopp och vad mycket bättre livet kan bli med 
rätt bemötande och förståelse.

Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen
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