NORRBOTTEN

Västerbotten
möter
Norrbotten
i Burträsk

Stina Berglund är kontaktperson i Norrbotten och Catrine Gyllenberg i Västerbotten.
Här träff as de för första gången och konstaterar att ingen av dem blir kontaktad så ofta i egenskap av kontaktperson.

– Det var min och Elins dag och det kan len upp och när jag gått tillbaka dessa 300
Dagen efter träffar vi Stina Berglund
meter på väg därifrån blir det grått igen.
på Burträsk värdshus. Hon är kontakt- jag ibland sakna.
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2003. Då ringde Stinas arbetsgivare
Posum-gruppen och frågade ”hur gör
man när en arbetstagare förlorat sitt barn”.
Stina valde att gå tillbaka till jobbet ganska
snart och var då den som berättade själv för
alla om vad som hade hänt.
– De som inte orkade höra fick gå ut, säger hon.
Stina säger att det märktes på arbetsplatsen att de behövde få veta ”hur är Stina nu.
Vem är det vi får tillbaka?”
Länge jobbade hon 75 procent med onsdagarna lediga.

– Ja, jag grinade hela tiden. Ungarna har
inte förstått vad de åsamkar, då hade de inte
gjort som de gjort, säger Catrine.

Catrines sambo Micke Eklund är också med.

– Elin var ensam i Norrköping sista hel-

långt att resa istället.
Men båda tror att det finns många
människor där de bor som är ensamma och
inte vågar berätta om att de mist någon i
suicid. Därför bestämmer de sig för att ses
en gång i månaden och se vad det leder till.
Stina Berglund är också med och bildar
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa) i Norrbotten som bland annat ska
samarbeta med kommuner och regionen i
Norrbotten som brukarpart.
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De som inte orkade höra fick gå ut, säger hon.
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