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Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden och därutöver två
telefonsammanträden. Vidare hade styrelsen ett helginternat i juni månad under vilket
föreningens vision, förutsättningar, arbetssätt och förväntningar diskuterades. Styrelsens olika
temagrupper redovisades och utifrån dessa och nya tankar arbetades ett antal konkreta projekt
fram som underlag för årets aktiviteter.

Resurs för arbetet med hemsida och vissa kansliuppgifter
Pia Johansson är anställd på 30 % sedan mars 2009. Pia Johansson ansvarar som redaktör för
föreningens hemsida och utskick av nyhetsbrev. Pia Johansson samarbetar med Steg för Steg
och utgör en resurs för styrelsen.
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Administrativ samverkan med Steg för Steg, IFS, lokalförening av Schizofreniförbundet
Det goda samarbetet med Steg för Steg har fortsatt och avtalet från maj 2009 justerades i
oktober 2011. Justeringen omfattar en förändring av priser från och med januari 2012 och ett
tillägg som innebär att Steg för Steg utan extra kostnad åtar sig att gallra äldre
bokföringsmaterial. Kontakt har tagits med Riksarkivet om en eventuell deponering av
föreningens protokoll, konferensinbjudningar mm för att detta material ska finnas tillgängligt
för framtida forskning.
Medlemsrekrytering
Medlemmarna har under året fått nyhetsbrev och inbjudningar till föreningens olika
aktiviteter. I samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg spreds information om
föreningen. Antalet medlemmar är c:a 100 och därutöver är ett 20-tal organisationer
medlemmar.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har försvagats på grund av minskade intäkter, se bifogad redogörelse.
Socialpsykiatriskt Forums utmärkelse God socialpsykiatri 2012
Styrelsen beslöt den 17 februari 2012 att utse de tre samarbetsparterna Skellefteå kommun,
Västerbottens läns Landsting och brukarorganisationerna i Skellefteå som mottagare av årets
utmärkelse. Utmärkelsen kommer att delas ut i anslutning till årskonferensen då mottagarna
också får tillfälle att presentera ”den vinnande verksamheten”.
Andra nominerade i år var
Sverker Svensson, psykiater Östersund och Ulla-Carin Nyberg psykiater Stockholm.
En diskussion har inletts med Sveriges Kommuner och Landsting om ett samarbete kring
utveckling av formerna kring utmärkelsen.
Olle Lönnerbergs minnesfond
Fonden till minne av Olle Lönnerberg gör det möjligt för brukare att ansöka om ekonomiska
medel för att kunna delta i föreningens konferenser. Föreningen anser att rätten att ta del av
aktuell kunskap och nya forskningsrön är central för att personer som lever med psykiska
problem ska kunna vara en drivande kraft i sin egen återhämtning såväl som i utformandet av
vård- och stödsystemen. Information om minnesfonden ska finnas i alla
konferensinbjudningar och på hemsidan. Under året inkom 6 ansökningar.
Vision
Föreningens vision har diskuterats kontinuerligt och intentionen har varit att vid varje
styrelsesammanträde ge utrymme för fördjupade diskussioner i anslutning till visionen och
om hur föreningen definierar olika begrepp, som exempelvis socialpsykiatri.
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Föreningens verksamhet under 2011
Årsmötet 2011 höll 25 mars i Stockholm
Vid årsmötet 2011 hade deltagarna förmånen att lyssna till föreningens hedersmedlem,
psykiater Filipe Costas föreläsning om den alltjämt aktuella och viktiga frågan om
privatiseringen av den psykiatriska vården.
Socialpsykiatriskt Forums hemsida
Under året blev det ett akut läge med utrymmesbrist på hemsidan. Camelonta presenterade
därför en offert för förnyelse av hemsidan med starkt utökat utrymme, nytt utseende och nya
funktioner; bland annat en sökfunktion för besökare på sidan och en möjlighet att följa
besökarna via detaljerad statistik. Efter samråd och överväganden blev rekommendationen att
anta ett av förslagen till förnyelse och styrelsen beslutade enligt rekommendationen. Den
förnyade hemsidan lanserades på senhösten och föreningen möter därmed omvärlden med ett
”nytt ansikte”.
Socialpsykiatriskt Forum finns nu på Facebook
Under försommaren introducerades en facebook-sida. Den har hittills använts för att
annonsera konferenser och utskick av nyhetsbrev samt för att lägga upp bilder från
konferenser och andra evenemang.
Hemsidesansvarig: Pia Johansson
Redaxgruppen
Redaxgruppens uppgift är att vara stöd och resurs för hemsidans redaktör och i samarbete
med redaktören bedöma och besluta om innehållet i de innehållsrika nyhetsbrev som ges ut 34 gånger om året. Samråd sker inför varje utgåva och däremellan vid behov. Redaxgruppens
uppgift är också att uppmuntra styrelsemedlemmar och andra att skriva krönikor och andra
bidrag som ger inblick i vad som pågår inom det socialpsykiatriska fältet inom och utom
landet. Visitkort till styrelsens medlemmar har utformats och tryckts under året.
Temagrupp; Lena Steinholz Ekecrantz, Ann-Katrin Ingvarsson och Filipe Costa
Internationella frågor
WASP
Socialpsykiatriskt Forum beviljades under hösten 2010 medlemskap i WASP, World
Association for Social Psychiatry. Forums styrelsemedlem Wolfgang Rutz med erfarenheter
och kontakter som bl.a. chef för WHO´s europeiska program om Mental Health 1998 – 2005,
initierade ansökan om medlemskap.
WASP har genom brev informerats om Socialpsykiatriskt Forums målsättning och de sätt på
vilka Forum arbetar för att nå målen. WASP delar Forums värderingar och visionen om ett
gränsöverskridande arbete för att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.
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Socialpsykiatriskt Forum inbjöds till det internationella möte som ägde rum i samband med
World Congress of Psychiatry i Buenos Aires i september men hade tyvärr inte möjlighet att
delta.
Ämnesgruppen förbereder nu eventuellt deltagandet i juni i Geneve vid WASP´s europeiska
kongress om socialpsykiatri med ett bidrag om den svenska situationen, utmaningar
och framsteg. Som nybliven fullvärdig medlem i WASP kommer vi att för första gången som
röstberättigade kunna delta i världskongressen 2013 i Lissabon med vissa chanser att kunna
bli representerade i WASP´s internationella styrelseorgan.
EUFAMI
Socialpsykiatriskt Forum ansökte och beviljades medlemskap i EUFAMI, European
Federation of Associations of Families of People with Mental Illness. Socialpsykiatriskt
Forum är ”affiliated member” vilket innebär att Forum har närvarorätt men inte rösträtt.
Socialpsykiatriskt Forum ser medlemskapet som angeläget utifrån ett alltmer tydligt
anhörigperspektiv. Forums styrelsemedlem Inger Nilsson är sedan länge medlem i Eufami
och har tidigare varit dess president (ordförande). Vid Eufamis möte i Basel 23 september
representerade Inger Nilsson Socialpsykiatriskt Forum och gav mötet en presentation av
Forum. Socialpsykiatriskt Forum har fått tillfälle att yttra sig över olika styrande dokument
och finns nu presenterad på Eufamis hemsida.
Eufami valde under året ny president och det är nu Bert Johnsson från RETHINK; UK, en
engelsk anhörigförening. Generalsekreteraren Kevin Jones representerar EUFAMI i en
arbetsgrupp inom WHO, World Health Organization. Mer information finns på
www.eufami.com
Temagrupp: Inger Nilsson, Wolfgang Rutz och Bo Bräutigam.
Attityder och stigma
Vårt arbete har inriktats på att arrangera och genomföra konferenser för att belysa
attitydfrågan. Se avsnitt Årets konferenser.
Barn- ungdom och familjefrågor
Ämnesgruppen har under året påbörjat en diskusson om möjligheten att tillsammans med
närliggande organisationer uppmärksamma kommunernas och landstingens stöd till anhöriga/
närstående. Såväl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen tydliggör ansvaret för att
detta stöd ska erbjudas.
Temagrupp: Ann-Katrin Ingvarsson, Inger Nilsson och Annika Petersson
Hjälpmedel
2011 var sista året av regeringsuppdraget “Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk
funktionsnedsättning” som har bestått av tre delar:
* Utveckla information och informationsvägar
* Utforma och genomföra utbildningar
* Utveckla nya hjälpmedel, tjänster och metoder samt främja användningen av bra produkter
Bra verktyg har tagits fram i form av broschyrer som Vardagshjälp och Hjälpmedel är
lönsamma.
ID-dagarna, Hjälpmedelsinstitutets mässa om ny teknik inom hjälpmedelsområdena
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kommunikation och kognition, ägde rum i oktober i Uppsala och under en hel dag
presenterades olika projekt från hela landet.
En katalog har utarbetats som heter: “Våra projekt från norr till söder.”
I de tre projektlänen har kampanjer genomförts och en film “En krycka för själen” har
producerats. Hjälpmedelsambassadörerna har rest runt i landet och informerat om och
demonstrerat hjälpmedel vid många tillfällen både i lokala föreningar och vid andra tillfällen.
Mer finns att läsa på www.hi.se
Socialpsykiatriskt Forum ger vid varje konferens utrymme för presentation av hjälpmedel och
information om desamma. Under 2011 har en stol för avslappning visats både i Karlstad och
Stockholm. Temagruppen besökte Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm i mars och blev än mer
inspirerade att driva frågan om hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Temagrupp: Inger Nilsson, Ann-Marie Ekström och Ann-Katrin Ingvarsson
Politikerkontakter
Miljöpartiet
Miljöpartiet bjöd genom Pia Zetterberg in Socialpsykiatriskt Forum till ett seminarium den 23
november i Uppsala. Miljöpartiets riksdags- och landstingspolitiker med särskilt intresse och
uppdrag kring psykisk hälsa hade tagit initiativ till mötet för att lyssna på olika organisationer
verksamma inom området psykisk hälsa.
Från Forum deltog Inger Nilsson, Bo Bräutigam och Wolfgang Rutz.
Vänsterpartiet
Eva Olofsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet, hade skrivit en riksdagsmotion som hon
önskade få Socialpsykiatriskt Forums synpunkter på. Efter genomläsning av motionen kunde
vi meddela Eva Olofsson att hennes tankar stämde väl med föreningens syn på god vård.
Utifrån dessa kontakter beslutade styrelsen att inför kommande verksamhetsår bilda en
temagrupp med uppdraget att utveckla kontakterna med politiker.
Temagrupp: Beatrice Toll, Bo Bräutigam, Inger Nilsson och Wolfgang Rutz
Bisam
BISAM, en sammanslutning av brukarinflytandesamordnare runt omkring i landet har ställt
frågan till Socialpsykiatriskt Forum om föreningen kan fungera som stöd för organisationen.
Denna fråga är inte helt utredd ännu. En styrelsemedlem kommer att bjudas in till en träff i
Jönköping våren 2012.
Ansvarig: Beatrice Toll
Bok- och Biblioteksmässan
Socialpsykiatriskt Forum deltog för första gången med monter på Bok- och Biblioteksmässan
i Göteborg den 22-25 september 2011.
Syftet var att informera besökarna om Forum samt att ge dem tips på läsvärda böcker inom
det socialpsykiatriska fältet. Vi delade ut ca 500 broschyrer om Socialpsykiatriskt Forum och
tipsade alla intresserade om vår hemsida samt vad det innebär att vara medlem. Kontakter
knöts med närliggande organisationer inför Bok- och Biblioteksmässan 2012 då vi har
möjlighet att dela monter.
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Temagrupp: Ann-Katrin Ingvarsson och Ann-Marie Ekström
Bokprojeket ” Möjligheternas metoder”
Bokprojektet, som är en följd av tidigare konferenser, har fortgått under året och boken
beräknas vara klar sommaren 2012. Boken är ett samarbete mellan David Rosenberg, David
Ershammar och Camilla Bogarve. Medarbetare i boken är också nuvarande
styrelsemedlemmen Beatrice Toll och arbetet bedrivs med stöd av Pia Johansson. Boken
kommer att ges ut av bokförlaget Gothia. Förhoppningsvis kommer föreningen att kunna
presentera boken vid Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa i september 2012.
Doktorandnätverket
Doktorandnätverket som initierades av Socialpsykiatriskt Forum i samband med en
doktorandkonferens ” Skapande av nätverk inom socialpsykiatrisk forskning” 2009 har varit
vilande under 2011. Då det av naturliga orsaker är svårt att hålla samman denna typ av
nätverk som består av doktorander som avslutar sina doktorandtjänster kommer Forum att
diskutera nätverkets framtid och om det kanske skulle kunna vidgas till att omfatta en större
grupp forskare.
Temagrupp: Stefan Sjöström och Wolfgang Rutz

Årets konferenser
Återhämtning -möjlighet eller önsketänkande?
I Karlstad genomfördes den 28 september en konferens tillsammans med Hans Nordén,
journalist, med utgångspunkt från boken - Nu åker jag slalom. Alla deltagare fick ett exemplar
av boken. Föreläsare var Ing-Marie Wieselgren, Mikael Sandlund, Gillis Andersson, Anne
Pettersson samt ett antal lokala företrädare.
100 personer deltog i konferensen varav en tredjedel var personer med egen erfarenhet samt
anhöriga. Det sociala företaget Mediagruppen i Karlstad dokumenterade konferensen, dels i
form av en artikel i tidningen Aspbladet och dels genom att filma hela konferensen. Filmen
finns att se på Socialpsykiatriskt Forums hemsida. Sveriges Radio, lokalradion i Karlstad
sände ett nyhetsinslag med anledning av konferensen. En liknande konferens kommer att äga
rum i Halmstad den 22 maj 2012.
Arbetsgrupp är Beatrice Toll, Ann-Marie Ekström och Jan Persson.

Värdig vardag
Konferensen Värdig Vardag hölls i ABF-huset, Stockholm, den 7 oktober .
Konferensen arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum, Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa, Schizofreniförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Temat var
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni. Vid
konferensen presenterades riktlinjerna och bakgrunden till dem. Talarna problematiserade
riktlinjerna utifrån olika perspektiv och diskuterade för- och nackdelar, risker och
utvecklingsmöjligheter. Implementeringen av de nationella riktlinjerna är fortfarande
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högaktuell.
Konferensen var fullbokad, ca 350 deltagare. En stor del av deltagarna var brukare och
anhöriga/närstående.
Konferensen webbsändes i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Arbetsgrupp var Lena Steinholtz Ekecrantz, Majka Stenberg och Rickard Bracken

Årskonferens 2012
Psykiatrisk tvångsvård Makt, utmaningar och alternativ
Årskonferensen kommer att äga rum i Stockholm den 20 och 21 mars under temat psykiatrisk
tvångsvård.
Programmet omfattar de tre perspektiven; Tvånget i ett bredare perspektiv, Vad vet vi om
tvångsvård? och Hur kan tvångsvården förbättras?
I samband med årskonferensen och årsmötet kommer vi att uppmärksamma att
Socialpsykiatriskt Forum varit verksamt i 20 år.

Grötö i februari 2012
För Socialpsykiatriskt Forum
Ann-Katrin Ingvarsson
Ordförande
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