Nyhetsbrev 1, 2010, Socialpsykiatriskt forum
Ännu ett år har lagts till handlingarna och det nya året står på tröskeln fyllt av förhoppningar. Stora
händelser för Socialpsykiatriskt Forum är till att börja med årskonferensen som kommer att hållas den
23 april.
En tillställning om inställning
Årskonferensen "Tillställning om inställning" hålls den 23 april i Stockholm på Bonnier
konferenscenter. Temat är stigmatisering och diskriminering vid psykisk ohälsa och hur vård och stöd
kan erbjudas på ett sätt som inte är stigmatiserande. Som samarbetspartners finns Handisam
tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Attityduppdraget, Hjälpmedelsinstitutet och
Sveriges Kommuner och Landsting. Graham Thornicroft är huvudtalare. Han är en av de mest
framträdande forskarna inom socialpsykiatri, känd genom sitt författarskap och sin ledande roll när det
gäller frågor om hur samhälle och vårdgivare kan agera mot diskriminering av psykiskt
funktionshindrade.
Till programmet
Till anmälan
I direkt anslutning till konferensen hålls ett fördjupande forskarseminarium. Forskarseminariet samlar
forskare från hela Sverige och från flera discipliner. Flera studier är aktuella och kommer att
presenteras. Seminariet är ett samarrangemang mellan CEPI, Centrum för Evidensbaserade
Psykosociala Insatser och Attityduppdraget - Handisam/NSPH.
Nominera till utmärkelsen "God socialpsykiatri"
Socialpsykiatriskt forum delar varje år ut en utmärkelse till verksamheter eller enskilda personer som
utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området. Utmärkelsen utdelades första gången år 2001.Tiden
för nominering går ut den 31 januari. Skicka nomineringen med en kort motivering till
info@socialpsykiatrisktforum.nu
Socialpsykiatriskt Forum håller årsmöte
Årsmötet hålls den 12 mars i Stockholm. Information om årsmötet läggs ut på hemsidan. Kallelse
skickas till medlemmarna.
Sök stipendium ur Olle Lönnerbergs minnesfond
Rätt att söka stipendiet för konferensavgift och resekostnader har personer med psykiska
funktionshinder som inte har ekonomisk möjlighet till detta på annat sätt. Det finns ett visst totalbelopp
avsatt för varje konferens så antal beviljade stipendier kan variera. Läs mer om hur stipendiet söks på
hemsidan. Läs mer...
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter som rör socialpsykiatri på
www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här presenteras ett urval.
Utbildning om ansvarsfördelning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten arrangerat en tredagars kurs om
ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting när det gäller vård och omsorg för människor
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Behovet av information och klargöranden om
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har framstått som stort.
Läs mer...
Gästkrönikor
Fredrik Cederblom, jurist på Kommunakuten AB, aktualiserar i sin krönika behovet av att skriva tydliga
samverkansavtal.
Läs Fredrik Cederbloms krönika
I gästkrönikan av Axel Otten, personligt ombud i Enköping och Habo, kan man läsa om vikten av att se

bortom problemen. Han flaggar för gemenskap, delaktighet och känslan av att vara behövd.
Läs Axel Ottens krönika
Från New York till Nacka
I förra nyhetsbrevet fanns länk till den rapport från en studieresa som personliga ombud i Nacka och
Värmdö gjorde till New York. Efter att de landat i sin yrkesmässiga vardag på hemmaplan har de
dragit slutsatser av vad de såg under sin studieresa. Vilka praktiska konsekvenser för arbetet har
resan fått? Läs mer om de personliga ombudens reflektioner .
Om god boendemiljö
Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en skrift som belyser hur en god boendemiljö kan utformas för
människor med psykisk funktionsnedsättning. Läs mer...
På svenska om Supported Employment
Arbetsboken om Supported Employment finns på svenska och kan laddas ner genom CEPI. Läs
mer...
Nästa nyhetsbrev kommer under våren. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt
Forum, mejla då till info@socialpsykiatrisktforum.nu

