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Nestor Förlag bildades 2013 av 
Jessica Hjert Flod och är ett företag 

som arbetar med den psykiska 
ohälsan i fokus. 2013 publicerades 
företagets första bok "Måste alla 

vara så jävla lyckliga hela tiden!" och 
2014 publicerades "Annas oroliga 

mamma. -En berättelse om 
ångestsyndrom." Nestor förlag 

önskar att genom sina föreläsningar 
och sin litteratur göra den psykiska 
ohälsan mer förståelig och pratbar."

P S Y K I S K  
O H Ä L S A   

I  F O K U S

Söker du föreläsare?"
Kontakta mig för en offert!"

jessica@nestorforlag.se

NESTOR 
FÖRLAG 

Exempel på föreläsningar:"

❖ ADHD "

❖ GAD generaliserat ångestsyndrom"

❖ Föräldraskap & psykisk ohälsa"

❖ ADHD missbruk & kriminalitet"
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Efter år av ångest, ätstörningar och 
självskadebeteende fick Jessica som vuxen 
diagnosen ADHD och ångestsyndrom. För 
att föra sin erfarenhet vidare startade hon 
Nestor förlag. "

Jessica är beteendevetare med 
kandidatexamen i psykologi och två års 
Kriminolog utbildning. Hon har flera års 
erfarenhet från socialt arbete som t ex 
socialtjänst och kriminalvård.

Jessica Hjert Flod, beteendevetare & kriminolog.

N E S T O R  F Ö R L AG  &  F Ö R E L Ä S N I N G

APT, Kickoff eller personaldag? Nestor förlag erbjuder företag, föreningar, landsting och skolor 
flertalet föreläsningar och utbildningar inom området psykisk ohälsa."

MIN BROR OCH JAG                                        

 Min bror och jag är berättelsen om pojken som tidigt i livet blev 
marginaliserad och om flickan som ingen såg. Historien om han, 
vars liv kantats av misslyckanden, missbruk och kriminalitet och 
hon, som försökte springa i från ångesten men alltid föll på 
mållinjen. Möt två människor med samma diagnos men med helt 
olika liv. 

MÅSTE ALLA VARA SÅ JÄVLA LYCKLIGA HELA TIDEN! 
-SVÅRIGHETERNA FÖRÄLDRAR INTE PRATAR OM   

En föreläsning som riktar sig till dem som möter mödrar i sitt 
arbete. BVC , MVC, mödravårdspsykologer eller liknande, eller för 
till mödrarna själva. Jessica berättar hur hon själv upplevde 
graviditet, förlossning och småbarnslivet när man lider av en 
psykisk ohälsa. En föreläsning som bryter tabut och tar bort skuld 
och skam från föräldrar.

ANNAS OROLIGA MAMMA                                           
-EN BERÄTTELSE OM ÅNGESTSYNDROM  

Hur påverkar ångestsjukdomar familjen? Ska man berätta för 
barnen? Hur kan man prata om ångest, psykisk ohälsa med barn. 
Häng med på en ångestresa från barndom till vuxen. Hur lever 
man ett liv med ångest?
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