Nyhetsbrev 2, 2012, Socialpsykiatriskt Forum
Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum
och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
På Island förbjöds och brändes alla tvångströjor och spännbälten för 78 år sedan. Endast ett exemplar
sparades. Det bevaras som museiföremål och kan beskådas i Alltingsbyggnaden (motsvarigheten till
vår riksdag). - Kan vi på Island klara oss utan bälten, ja då kan ni i Sverige också göra det, sa Hedinn
Unnsteinsson, som var en av de medverkande vid årskonferensen i slutet av mars. I övrigt kan
meddelas att sommaren är räddad ur sysselsättningssynpunkt. Det spelar i år inte någon roll om solen
skiner eller om regnet öser ner. All tid kan ägnas åt läsning av den mer än tusensidiga
psykiatrilagsutredningen som landas den 3 april. För något mer lättillgänglig läsning rekommenderas
Kristian Lundbergs ”Och allt skall vara kärlek” samt Tomas Bannerheds ”Korparna”. Båda författarna
ger kraftfulla inblickar i uppväxtvillkor som skuggas av en förälders psykiska ohälsa.
Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ
Årskonferensen ”Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ” hölls den 20-21 mars på
Essinge konferenscenter i Stockholm. Ämnesspåren speglades genom fakta, personliga upplevelser
och reflektioner. Hela dokumentationen och många fotografier finns tillgängliga på hemsidan. Till
dokumentationen
Fler konferenser
I Halmstad den 22 maj hålls ”Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar
tillbaka från psykisk ohälsa”. Till programmet (pdf-fil)
Konferensen flyttar sedan till Norrtälje någon gång i höst; troligen i oktober månad. Håll koll på
hemsidan för spikat datum.
God socialpsykiatri 2012
I år gick utmärkelsen till Skellefteå kommun tillsammans med Västerbottens läns landsting och
brukarorganisationerna. Tillkännagivande och utdelning skedde i samband med jubileumsfesten på
kvällen den 20 mars. Utmärkelsen ”God socialpsykiatri” delas ut av Socialpsykiatriskt forum varje år
sedan 2001. Läs mer om årets mottagare
Årsmöte
Socialpsykiatriskt Forum hade årsmöte den 20 mars. Styrelsens sammansättning är förändrad i den
meningen att Bo Bräutigam och Annika Petersson lämnar sina platser. Nyvald är Ulrika Lundblad.Läs
mer om styrelsen
Artiklar
Filipe Costa tar i en debattartikel upp behovet av att lagstifta om verksamheten personligt ombud. När
behovet av personligt ombud är som störst i Stockholm då skärs verksamheten ned, skriver han. Läs
mer
Wolfgang Rutz ser en ny expertroll för yrkesverksamma inom psykiatrin. De kan, utifrån humanekologi
och mental ekologi, för politiker och andra beslutsfattare beskriva tänkbara konsekvenser av politiska
beslut. Allt detta för att försäkra oss om en fortsatt demokratisk utveckling med mänskliga värden i
behåll. Läs mer (engelsk text)
Böcker
Mikael Rostila och Susanna Toivonen, forskare vid Stockholms universitet är redaktörer för "Den
orättvisa hälsan: Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd”. "Var vi råkar födas i världen,
men även den sociala position vi har i ett givet samhälle, har stor betydelse för vår hälsa och livslängd.
Trots att en jämlik hälsa borde vara en mänsklig rättighet har hälsans ojämlika fördelning ofta stått
långt ned på den politiska dagordningen". Så bland annat presenterar förlaget Liber denna utgivning
som man kan läsa ett smakprov ur.
Läs mer på förlagets hemsida
Lars Rönnmark är redaktör för antologin ”Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete”

utgiven i serien Vetenskap för profession vid Högskolan i Borås. Antologin kan laddas ner i sin helhet.
Till nedladdningssidan på Högskolan Borås (pdf-fil)
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter som rör socialpsykiatri på www.socialpsykiatrisktforum.nu.
Här presenteras ett urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2011-12-07 Sista bladet från danska Socialpsykiatri
Det danska bladet Socialpsykiatri har kommit med sitt allra sista nummer. Temat är Socialpsykiatri i
bevægelse (rörelse). Läs mer
2012-01-30 Närståendes insats värderad
En studie har genomförts som visar hur mycket det kostar att ha en anhörig med diagnosen
schizofreni. Läs mer
2012-02-07 Staten och psykiatrin år 2007-2011
En delrapport finns tillgänglig från Statskontoret rörande de 3,6 miljarder som lagts under nämnd
tidsperiod med tanken att förbättra vård och vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Läs mer
2012-03-09 Personligt ombud under Parasoll
Personligt ombud berättar om sitt arbete i en artikel på hemsidan för Schizofreniförbundet. Läs mer
2012-03-26 Ett-två-tre-DU
Jimmie Trevett tar i en krönika upp förekomsten av psykisk ohälsa och betydelsen av öppenhet.
Krönikan finns på hemsidan för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Läs mer
Stöd Socialpsykiatriskt forum genom medlemskap! Läs mer
Nästa nyhetsbrev kommer runt höstterminens start. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från
Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu

