Nyhetsbrev 2, 2010, Socialpsykiatriskt Forum
Inför sommaren och, förhoppningsvis, fortfarande på den askfria sidan av vulkanutbrottet presenteras
här årets andra nyhetsbrev.
Tillställning om inställning
Årskonferensen Tillställning om inställning hölls den 23 april på Essinge konferenscenter i Stockholm.
Stigmatisering och diskriminering vid psykisk ohälsa och hur vård och stöd kan erbjudas på ett sätt
som inte är stigmatiserande var tema för konferensen. Temat belystes på olika sätt; det hölls
traditionell föreläsning på plats och föreläsning via videolänk från London. Genom samtal, film och
sång speglades temat på ett mer otraditionellt sätt. Ta del av konferensdokumentationen
God socialpsykiatri 2010
Utmärkelsen God socialpsykiatri delas ut av Socialpsykiatriskt forum varje år sedan 2001. I år gick
utmärkelsen till Ritva Gough, som är verksam vid Fokus i Kalmar län. Läs mer om årets mottagare
Årsmötet
Socialpsykiatriskt Forum hade årsmöte den 12 mars. Styrelsen är oförändrad förutom att Angela
Lander Sundh lämnar sin styrelseplats och ersätts av Bo Bräutigam, från Karlskrona. Vid årsmötet höll
ledamoten Wolfgang Rutz en kort föreläsning. Läs mer om styrelsen
Krönikor
Görgen Göstas, konsultpsykiater och ledamot av styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum skriver i sin
krönika Stigma och diskriminering att ett rättighetsbaserat tänkande i förhållande till människor med
psykisk ohälsa kan bana väg för en förbättring av levnadsvillkoren.Läs krönikan
Ann-Charlotte Björklund, verksam som boendestödjare i södra Sverige och gästkrönikör, ser ett
hoppfullt budskap, förtroendefulla relationer och medborgerliga rättigheter som viktiga inslag på sitt
arbetsfält. Läs krönikan
Vilnius rapport
Verksamheten i Socialpsykiatriskt Forum är indelad i tematiska arbetsgrupper. Arbetsgruppen med
inriktning på barn och familj har deltagit vid en konferens i Vilnius och förmedlar sina intryck därifrån.
Läs mer om konferensen The forgotten children
Att arbeta som boendestödjare
Boken "Psykiatri för baspersonal: Kunskap för en evidensbaserad praktik" gavs ut i höstas. Kapitlet
"Att arbeta som boendestödjare - rollen och organisationen" är skrivet av Beatrice Toll och finns
tillgängligt för läsning. Till "Att arbeta som boendestödjare"
Socialt synsätt betonas
1995-års psykiatrireform och dess målsättningar är utgångspunkt för boken "Psykiska funktionshinder
i samhället". Hur har målsättningarna kommit till uttryck på lokal nivå, särskilt inom socialt stöd och
rehabilitering, är ett av bokens teman. Vidare lyfts olika teoretiska perspektiv på psykiska
funktionshinder fram liksom argument för betydelsen av ett socialt synsätt, enligt utgivande förlaget
Gleerups hemsida. Bokens författare är Rafael Lindqvist, Urban Markström och David Rosenberg, Läs
ett utdrag ur boken på förlagets hemsida
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter som rör socialpsykiatri på www.socialpsykiatrisktforum.nu.
Här presenteras ett urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2010-04-19 KVA om ungas psykiska hälsa. En kunskapsöversikt angående trender i barns och
ungdomars psykiska hälsa finns tillgänglig. Översikten har tagits fram av en arbetsgrupp knuten till
Kungliga vetenskapsakademiens (KVA) hälsoutskott. Läs mer
2010-03-30 Avhandling om personligt ombud . Ulrika Järkestig Berggren disputerar den 16 april vid

Linnéuniversitet, Växjö, med avhandlingen Personligt ombud och förändringsprocesser på det
socialpsykiatriska fältet. Läs mer
2010-03-19 Vi och dom på gemensam kurs . Rapport är tillgänglig om det brukardeltagande som finns
vid Socialhögskolan i Lund sedan hösten 2005 i en mobiliseringskurs för socionomstuderande. Läs
mer
2010-02-23 Barndomsförutsättningar avgör. Dagens Nyheter (DN) skriver om en stor dansk studie
vilken visar en detaljerad bild av förutsättningarna för psykiskt välbefinnande. Läs mer
2010-02-12 Utbildning för baspersonal Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vänt sig till
regeringen och påtalat behovet av en grundutbildning för baspersonal inom psykiatri och socialtjänst.
Läs mer
Nästa nyhetsbrev kommer i början av hösten. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från
Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu

