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Lyckad årskonferens med barnperspektiv
Årskonferensen Med barnens ögon hölls på Stora teatern i Göteborg den 30-31 mars. Temat var hur
stödet till familjer där någon familjemedlem har psykisk ohälsa kan utformas. Barnperspektivet gjordes
tydligt i detta sammanhang. Utvärderingen visar att det för ovanlighetens skull fanns ett antal politiker
på plats. Sammanlagt hölls 15 föreläsningar under de två konferensdagarna. Underlaget till
föreläsningarna finns under nedanstående länk.
Ta del av dokumentationen
Årskonferensen 2010 kommer att hållas i Gävle
Nästa år ses vi i Gävle på årskonferens. Temat kommer att handla om möjligheter och dilemman kring
socialpsykiatriskt arbete inom landstingspsykiatrin. Förslag om innehåll välkomnas till adressen
info@socialpsykiatrisktforum.nu
Möjlighetens metoder lockade 600 till Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå
Möjlighetens metoder 2009 var ett konferensserietema som startades under våren 2008. Från en stor
rikskonferens i mars 2008 har temat gått vidare med regionala konferenser. Temat har varit - hur
omsätts kunskap om återhämtning och rehabilitering i vardagens praktik – och det har mötts av ett
stort engagemang. Även utvärderingarna talar sitt tydliga språk; konferenstemat är angeläget.
Ta del av dokumentationen
Avhandling i socialt arbete om återhämtning
Ulla-Karin Schön lade i mitten av maj fram sin avhandling Kvinnors och mäns återhämtning vid psykisk
ohälsa. Lena Steinholz Ekecrantz var med vid disputationen och redogör för avhandlingens innehåll.
Ta del av rapportering om Schöns avhandling
Avhandling i idé- och lärdomshistoria om psykiatridebatten under 1970-talet
Vad handlade egentligen psykiatridebatten under 1970-talet om?
Författaren Anna Olsson lade fram sin avhandling ” Myt och manipulation” i slutet av förra året (2008).
Läs en intervju med Anna Ohlsson
Hur motverkas diskriminering och stigmatisering på grund av psykiska funktionshinder?
Lars Hansson, professor och ledare för CEPI i Lund, rapporterar från en konferens som hölls i London
i början av året (2009).
Läs Lars Hanssons avrapportering
Nyvald styrelse presenterar sig
Vad har styrelsen för framtidsvisioner? På vilka sätt är de engagerade i socialpsykiatriskt arbete? Svar
på dessa och andra frågor kan nu hittas på hemsidan.

Läs presentation av styrelseledamöterna
Mottagare av utmärkelsen God Socialpsykiatri
Varje år delar Socialpsykiatriskt forum ut utmärkelsen God Socialpsykiatri. Det kan gå till en person
eller verksamhet som utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området. Utmärkelsen för år 2009 gick till
Gäst-projektet.
Läs om Gäst-projektet
Nyhetsbevakning
Under detta år, 2009, kommer innehållet på www.socialpsykiatrisktforum.nu att fortsätta utvecklas.
Artiklar, gästkrönikörer och nyhetsbevakning håller dig uppdaterad om senaste nytt inom
socialpsykiatri. Varje vecka publiceras senaste nytt.
Årsberättelsen
Inför årsmötet som hölls den 30 mars lades årsberättelsen fram. Den finns också publicerad på
hemsidan.
Läs årsberättelsen på hemsidan
Vill du stödja arbetet i Socialpsykiatriskt Forum?
Det kan du enklast göra genom att bli medlem! Medlemskap ger också rabatterad avgift vid
konferenser och seminarier. Bli medlem genom att sätta in avgiften 200 kronor för enskild person eller
1 000 kronor för organisation/företag/verksamhet på plusgiro 921 17 45-6. Skicka samtidigt ett
meddelande till info@socialpsykiatrisktforum.nu med namn och kontaktuppgifter gällande den nya
medlemmen.
Socialpsykiatriskt forum skickar ut nyhetsbrev och information om konferenser ca två gånger per
termin. Om du inte vill ha information i framtiden, meddela detta med e-post till
nyheter@socialpsykiatrisktforum.nu

