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Nyheter från Socialpsykiatriskt forum
Med barnens ögon 30 - 31 mars
Välkommen till Socialpsykiatriskt forums årskonferens Med barnens ögon på Stora teatern i Göteborg
den 30-31 mars! Hur kan vi vara till stöd för familjer där någon närstående har psykisk ohälsa?
Inspirerande föreläsare delar i fyra block med sig av senaste kunskap, fördjupar diskussioner och visar
på fungerande arbetssätt. Barnens situation berör alla huvudmän och behovet av en gemensam
kunskapsbas för socialtjänst, skola och psykiatri är stor. Sista anmälningsdag är den 28:e februari.
Läs mer...
Ta del av programmet som pdf-fil
Möjlighetens metoder 2009
Inom de två närmsta veckorna samlas över två hundra deltagare till konferensserien Möjlighetens
metoder i Malmö och Göteborg. Konferensens tema engagerar. Hur omsätts kunskap om
återhämtning och rehabilitering egentligen bäst i vardagens praktik? Och vilka förutsättningar krävs?
Nytt är att deltagare på konferensen får köpa den alldeles nya boken Nu åker jag slalom - perspektiv
på återhämtning vid psykisk ohälsa till ett mycket fördelaktigt konferenspris. Det finns fortfarande
möjlighet att anmäla sig till konferensen i Malmö den 3:e mars och Stockholm den 17:e mars. Sista
anmälningsdag är den 9:e februari.
Läs mer...
Ta del av programmet som pdf-fil
Nyheter på hemsidan
Under 2009 kommer innehållet på www.socialpsykiatrisktforum.nu fortsätta att utvecklas. Artiklar,
gästkrönikörer och fortsatt nyhetsbevakning håller er uppdaterade om senaste nytt inom
socialpsykiatri. Just nu kan ni läsa om bland annat:




Höstens läkardebatt.
Följ diskussionen om psykiatrins fundament.
Diskriminering kan motverkas.
Ny kunskap om stigmatisering av personer med psykiska funktionshinder
Vad gör du nu för tiden?
Mottagare av utmärkelse rapporterar från sin socialpsykiatriska vardag.

Nominera mottagare av God Socialpsykiatri
Varje år delar Socialpsykiatriskt forum ut utmärkelsen God Socialpsykiatri. Det kan gå till en person
eller verksamhet som på utmärkt sig inom det socialpsykiatrisk området. Ta chansen att nominera
någon du tycker är värd utmärkelsen. E-posta in era förslag och en kort motivering till föreninges epostadress innan den 10:e februari.
Socialpsykiatriskt forum skickar ut nyhetsbrev och information om konferenser ca två gånger per
termin. Om ni inte vill ha information i framtiden, meddela detta i ett e-post till
nyheter@socialpsykiatrisktforum.nu

