
Mind är en ideell organisation som verkar för psykisk hälsa genom 
stöd verk sam het, opinions bild ning och kun skaps spridning med det 
med mänsk liga sam talet som huvud saklig metod. Arbetet drivs helt 
med hjälp av gåvor och andra insamlade medel.

Vill du stödja Mind? 
Swisha en gåva till 900 85 33  
eller bli månads givare på 
mind.se

Efter snart ett år av social distans och ökad ensam het har samtalet 
människor emellan blivit viktigare än någonsin. Det vill Mind trycka på 
i årets jul kampanj genom att lansera en helt ny produkt. I år kommer 
man att kunna köpa ”recept fria samtal” som jul gåva via Apotea och 
därmed bidra till Minds verk sam het. Varje såld produkt möjlig gör fler 
medmänskliga samtal i någon av Minds stödlinjer.

Mind är en ideell organisation som arbetar för psykisk hälsa med det 
medmänskliga sam talet som huvud saklig metod. För att fler ska förstå 
vilken läkande kraft ett samtal besitter lanserar Mind ”recept fria samtal” 
som finns att köpa hos Apotea samt på Minds egen hem sida. Varje sålt 
samtal ger Mind möjlig het att erbjuda fler människor livsviktigt stöd. 

– I dag finns mängder av forskning som visar på samtalets läkande kraft. 
Att prata om det som känns svårt med en annan människa gör känslorna 
lättare att hantera, säger Karin Schulz, general sekreterare på Mind.

Mind driver tre olika stödlinjer; Självmords linjen, Äldre linjen och Föräldra
linjen. Hit kan vem som helst ringa för med mänskligt stöd, anonymt och 
utan kostnad. Verk sam heten finansieras helt med hjälp av bidrag, månads
givare och gåvor. Varje sålt samtal bidrar till möjlig heten att ta emot fler 
samtal till stödlinjerna.

– Vi har sett ett ökat tryck i alla våra stödlinjer i samband med pande min. 
Den sociala distansen och iso leringen har bidragit till ökad ensam het i  
alla ålders grupper, säger Karin Schulz.

Mind har stärkt upp stödverksamheten och har nu cirka 800 volontärer 
samt dygnetruntöppet i Själv mords linjen. Trots det är behovet av 
stöd fort satt mycket stort och åtta av tio samtal till Själv mords linjen 
förblir obesvarade. 

– Vår målsättning är att kunna ta emot fler samtal genom att rekrytera fler 
volon tärer, och sam tidigt hjälpa människor att själva bli bättre på att sätta 
ord på svåra känslor och prata med den man ser behöver stöd. Det hoppas 
vi att julens recept fria samtal kan hjälpa till med, avslutar Karin Schulz.
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