Verksamhetsplan 2012 för Socialpsykiatriskt Forum

Verksamhetsåret
Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmötet 2012 till årsmötet följande år 2013.
Kanslifunktionen
Föreningens kanslifunktion kommer även fortsättningsvis att skötas av IFS/ Steg för Steg i Stockholm
på samma sätt som under föregående år. Pia Johansson, som ansvarar för hemsidan, kommer att delta i
kanslifunktionen vid behov.
Kansliet ansvarar för frågor som rör medlemsadministration, ekonomisk redovisning med fakturering
och planering samt uppföljning vid seminarier och konferenser. Vissa justeringar kan komma att ske
under året genom revidering av avtal.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har försvagats jämfört med föregående år på grund av minskade intäkter under
2011. Arbetet måste därför inriktas på att öka intäkterna och hålla kostnaderna nere.
Utvecklingsarbete
Föreningens bevakning och engagemang planeras ske utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv på
psykisk ohälsa inom följande områden:


Stödet till anhöriga är lagstadgat i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen och
inkluderar närstående som makar, barn, vänner och släktingar. Anhöriga är viktiga att stödja
för att de i sin tur ska kunna stödja den som drabbats av psykisk ohälsa. För anhöriga till
personer med psykiska funktionsnedsättningar har kommuner och landsting svårt att finna
formerna för ett verksamt stöd. Socialpsykiatriskt Forum uppmärksammar frågan i samarbete
med närliggande organisationer.



Kunskaper kring Återhämtning och möjligheter till egen kontroll ska förmedlas och betonas i
olika sammanhang. 2011 genomfördes en konferens om återhämtning utifrån boken ”Åka
slalom” av Hans Nordén. Denna konferens återkommer, med liknande innehåll, vid två
tillfällen under 2012, dels i Halmstad maj 2012 och troligen i Norrtälje under hösten 2012.



2011 genomfördes konferensen Värdig Vardag – om riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni. Denna konferens kommer eventuellt att återupprepas hösten 2012 i samarbete
med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Schizofreniförbundet. Plats blir Malmö
alt. Göteborg.



Politikerpåverkan ska utvecklas utifrån de under 2011 påbörjade kontakterna med Miljöpartiet
och Vänsterpartiet. Socialpsykiatriskt Forum ska ta vara på politikernas positiva syn på Forum
som en samtalspart.



Boken ”Möjligheterna metoder” som bygger på föreningens konferenser 2008 och 2009
beräknas vara klar under året och kunna presenteras vid bokmässan 2012. Nuvarande och
tidigare styrelsemedlemmar i Socialpsykiatriskt Forum bidrar med artiklar i boken.



Psykiatrisk tvångsvård är temat för årskonferensen 2012 och ämnet ska följas upp på olika sätt
under året med särskilt fokus på den kommande tvångsvårdslagstiftningen.



Diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning är fortfarande påtaglig och
Socialpsykiatriskt Forum ska verka för att uppmärksamma allmänheten på hur detta sker i
vardagen och delta i förändringsarbetet kring attityder och stigmatisering.
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Redaxgruppen ska fortsätta sitt arbete med samma intensitet som tidigare med
Socialpsykiatriskt Forums hemsida i fokus. Denna ska ha hög prioritet då den är föreningens
ansikte utåt. Nyhetsfunktionen, som innebär en ständig uppdatering med ny intressant
information från olika håll, ska fortsätta att utvecklas, innehållsrika nyhetsbrev ska
regelbundet produceras två eller tre gånger per termin.



Hjälpmedelsperpektivet ska betonas och arbete ska ske för att detta perspektiv ska förankras i
landsting och kommuner. Samverkan med Hjälpmedelsinstitutet ska även fortsättningsvis ske
i samband med våra konferenser.



Socialpsykiatriskt Forum ska samarbeta och dela monter med närliggande organisationer vid
2012 års bokmässa i Göteborg.



Privatekonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning ska uppmärksammas som en
faktor för återhämtning.



Internationella kontakter ska utvecklas genom medlemskapen i WASP, World Association for
Social Psychiatry, och EUFAMI, European Federation of Associations of Families of People
with Mental Illness. Frågor med fokus på mänskliga rättigheter ska bevakas och diskuteras för
eventuellt uppföljningsarbete nationellt.



Doktorandnätverket ska utvecklas för att i en ev. ny form aktivt sprida ett socialpsykiatrisk
synsätt inom universitet och högskolor

Styrelsen
Den av årsmötet utsedda styrelsen påbörjar direkt efter årsmötet sitt kommande arbete och konstituerar
sig omgående. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Med utgångspunkt från den av årsmötet
fastställda verksamhetsplanen skall styrelsen snarast detaljplanera föreningens verksamhet.
Om styrelsen finner det nödvändigt och den ekonomiska situationen tillåter det, kan vissa uppgifter för
styrelsemedlem arvoderas under bestämd tid.

Föreningens vision och arbete
”Socialpsykiatriskt Forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa
begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av
personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra.
Samhällets insatser skall vara lättillgängliga och utformade på den enskildes villkor, så att alla får
möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.
Socialpsykiatriskt forum verkar för att patienter/brukare, närstående, professionella och andra
intresserade möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att stimulera varandra till att utveckla,
sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.
Socialpsykiatriskt forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna om psykisk ohälsa och
socialpsykiatri. Den ska kunna utgöra ett kritiskt och reflekterande forum
när nya modeller, nya metoder och samhälleliga reformer diskuteras och genomförs”.
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