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I detta nyhetsbrev finns en inbjudan till konferensen Möjlighetens metoder 2013. Vidare finns
information om årsmötet i mars och flera aktuella artiklar. I skrivande stund ser den ut att vara
avlägsen, men håll ut, ljuset har återvänt, och våren är faktiskt på väg!

Möjlighetens metoder 2013
15 – 16 maj, Stockholm
Detta är en kunskapskonferens om hur rehabilitering, stöd i återhämtning och delaktighet för personer
med psykiska funktionsnedsättningar kan utvecklas i framtiden. Här förmedlar 30 föreläsare aktuell
kunskap och inspirerar medarbetare i socialtjänst, psykiatri, föreningsliv, försäkringskassa och
arbetsförmedling att ta nästa steg för att utveckla arbetssätten. I flera workshops presenterar erfarna
yrkespersoner de metoder som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser vid
psykosjukdomar.
I ett förmöte diskuterar chefer, projektledare och representanter från myndigheter hur strategierna för
utvecklingsarbete och förstärkt kompetens inom socialtjänst, psykiatri och försäkringskassa har
fungerat och hur de i framtiden bättre kan stödja mer återhämtningsinriktade insatser. Konferensen
arrangeras i samarbete med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Gothia Förlag. Tidig
anmälan ger rabatt!
Till program och anmälningsformulär
Årsmötet 22 mars
I anslutning till årsmötet kommer Martin Grann och Ingemar Ljungqvist att hålla kortare föredrag.
Teman som berörs är ”Psykisk sjukdom och våldsbrott: Myt och verklighet” och ”Det sociala livet,
privatekonomin och psykisk hälsa – en insatsstudie i Supported Socialization”. Årsmötet hålls i
Schizofreniförbundets lokaler på Hantverkargatan 3 G i Stockholm, kl 13.30.
Till information om årsmötet
Utmärkelsen God socialpsykiatri delas ut
Vid årsmötet den 22 mars delas också utmärkelsen God socialpsykiatri ut till … en synnerligen
välförtjänt mottagare. Förra årets mottagare var Skellefteå kommun tillsammans med Västerbottens
läns landsting och brukarorganisationerna.
Läs mer om utmärkelsen och tidigare mottagare av den
”Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande”
Marit Grönberg Eskel disputerade i mitten av december 2012 vid Karlstads universitet med
avhandlingen ”Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande”.
Till avhandlingen
Dokumentation från ”Hjälpande relationer”
"Hjälpande relationer - Om sociala relationers betydelse i psykiatri, socialt arbete och missbruksvård"
var rubriken för den konferens som hölls i Stockholm den 3 december med Psykiatri Södra Stockholm
som huvudarrangör.
Till dokumentationen
Närmast obefintlig tillgång till inflytande.
Frilansjournalisten Maria Ortler har skrivit krönikan ”Stora brister inom psykiatrin för personer med
bipolär sjukdom”. I sin text berör hon en övertro på behandling med medikamenter och belyser genom
många röster patientens närmast obefintliga tillgång till inflytande.
Till krönikan
Här presenteras ett urval av nyheter på hemsidan sedan det förra nyhetsbrevet
2013-02-04 SBU-rapport om schizofreni november 2012
Rapporten ”Schizofreni - läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation

- En systematisk litteraturöversikt” finns tillgänglig från Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU).

2013-01-29 Första hjälpen vid psykisk ohälsa
Psykisk livräddning är ämnet för dem som ska utbildas i denna form av ”första-hjälpen”, i Stockholms
och Jönköpings län, skriver Svenska Dagbladet.
2013-01-08 Överenskommelse psykiatri år 2013
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för år 2013 rörande
riktade insatser på området psykisk ohälsa finns tillgänglig för läsning.

Stöd Socialpsykiatriskt forum genom medlemskap! Socialpsykiatriskt Forum behöver din
medlemsavgift. Avgiften är viktig för att föreningen ska kunna bedriva sitt arbete och genomföra
aktiviteter. Vi är därför tacksamma om du betalar in avgiften snarast. Vi hoppas att du vill fortsätta att
vara medlem och stödja arbetet för att förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa.
Medlemsavgiften är oförändrat 200 kr för år 2013. Du är också välkommen att stödja föreningens
arbete genom en extra gåva. Plusgiro: 921 17 45-6. Vid inbetalning skicka ett mejl till
info[at]socialpsykiatrisktforum.nu och meddela att inbetalning gjorts och för vem den gäller.
Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum
och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området
Beställ, respektive avbeställ, nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, genom att mejla och meddela
din önskan till info[at]socialpsykiatrisktforum.nu

