Nyhetsbrevet skickas till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till andra som har
intresse för det socialpsykiatriska området.
Här i södra Dalarna, där dessa rader skrivs, har vintern följt vårens uppmaning om ”ur spår”. Det
innebär att vi står inför de återkommande punkterna årsmöte och årskonferens, vilka brukar följas åt.
Så inte detta år.
Föreläsning och årsmöte 25 mars i Stockholm
Årsmöte blir det den 25 mars, men den större årskonferensen kommer att hållas i höst. Istället för en
vårlig årskonferens bjuder Socialpsykiatriskt Forum in till en föreläsning den 25 mars. Föreläsare, på
temat ”privatiseringen av den psykiatriska vården” är Filipe Costa som är psykiater och före detta
verksamhetschef för psykiatrin i södra Stockholm. Föreläsningen börjar kl. 13.15 och håller på en
timme. Därefter, kl. 14.45, hålls årsmöte. Lokal för föreläsning och årsmöte är Hartwickska huset i
Stockholm. Till inbjudan (pdf-fil)
Filipe Costa har i Läkartidningen skrivit om privatisering av psykiatrin. Mer information om artikeln
Första annonsering - Boka 7 oktober i Stockholm!
En angelägen konferens för alla som berörs av Socialstyrelsens dokument ”Nationella riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd”.
Hur kan vi lyfta fram, problematisera, stimulera och stödja implementering av de insatser som
föreslås? Vilka satsningar måste ske för att utveckla riktlinjerna? Hur kan bristen på brukar- och
anhörigerfarenheter i det vetenskapliga underlaget balanseras?
Bland de medverkande kan nämnas Johan Cullberg (moderator), Elisabeth Alphonce, Mikael
Sandlund, Beatrice Toll, Lars Farde. Konferensen är ett samarrangemang mellan Riksförbundet för
Social och Mental Hälsa (RSMH), Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt Forum.Välkomna alla
med intresse för riktlinjernas konsekvenser - brukare, professionella, politiker, administratörer,
ekonomer... Ha koll på hemsidan där inbjudan kommer att läggas ut senare i vår:
www.socialpsykiatrisktforum.nu
Nationella riktlinjerna fastställda
Socialstyrelsen har slutfört framtagandet av ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd” som tidigare fanns i en preliminär version.
Till Socialstyrelsens hemsida och riktlinjerna
Krönika Åke Dahlberg
Åke Dahlberg är fil. dr. i nationalekonomi och tidigare bland annat chef för Riksdagens revisorers
kansli. Han skriver om att kommuner och landsting bör satsa mera på hjälpmedel för personer med
psykisk funktionsnedsättning och hur lönsamt det skulle vara om så vore fallet.
Läs krönikan av Åke Dahlberg
Till hemsidan för Hjälpmedelsinstitutet och den fullständiga rapporten av Åke Dahlberg
”Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning”
Krönika Beatrice Toll
Beatrice Toll, som har en gedigen erfarenhet av att arbeta med boendestöd, utgår i sin krönika från
Socialstyrelsens ”Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning” och ger läsanvisningar till vägledningen.
Läs krönikan av Beatrice Toll
En försommarkväll, i den finlandssvenska skärgården...
Socialpsykiatriskt Forum som förening speglas i en artikel i ASP-bladet
Till artikeln i ASP-bladet
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här presenteras ett
urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2011-01-13 ”Inn på tunet” - Inn på tunet är den norska föregångaren till det som i Sverige kallas för
grön omsorg. Läs mer …

2011-01-26 – Ett bollplank är redo - Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten har upprättat
en brukarpanel för att säkra kvaliteten på forskning inom det socialpsykiatriska fältet och för att stärka
inflytandet bland brukarna över den forskning som planeras. Läs mer …
2011-02-03 ”Bli en dåre” - Teater Giljotin i Stockholm ger 48-timmarsföreställningen ”Bli en dåre!”.
Föreställningen recenseras i Dagens Nyheter (DN). Läs mer …
2011-02-17 ”Det svenska psyket” - Sveriges Radio (SR) sänder en serie i fyra delar under rubriken
”Det svenska psyket”. Läs mer …
2011-02-24 Om brittiskt kamratstöd - En rapport om kamratstödets effekter vid psykisk ohälsa,
framtagen av några engelska organisationer, finns tillgänglig. Läs mer … ht
Stöd Socialpsykiatriskt Forum genom medlemskap. Läs mer
Nästa nyhetsbrev kommer under försommaren. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från
Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu

