Nyhetsbrev skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och
till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
Vanligen brukar Socialpsykiatriskt Forum arrangera en årskonferens på våren. Så icke detta år. Istället
blir det, inte en, utan två konferenser. I höst. Den första i Karlstad i slutet av september, den andra i
Stockholm i början av oktober. Håll koll på hemsidan för program och anmälan. Men innan det blir höst
ska sommaren genomlevas. Må den bli som allra bäst!
Konferens i Karlstad – Återhämtning vid psykisk ohälsa
Konferensen i Karlstad den 28 september, ”Återhämtning vid psykisk ohälsa – möjlighet eller
önsketänkande”, utgår från boken ”Nu åker jag slalom – om perspektiv på återhämtning vid psykisk
ohälsa”. Bland de medverkande finns Mikael Sandlund, Ing-Marie Wieselgren, Hans Nordén, Veronica
Höijer, Rickard Bracken Fler medverkande tillkommer. Moderator är Beatrice Toll. Socialpsykiatriskt
Forum arrangerar i samverkan med Karlstads kommun. Läs mer...
Konferens i Stockholm - Värdig vardag
Den 7 oktober arrangeras konferensen ”Värdig vardag - en konferens om riktlinjer för psykosociala
insatser vid schizofreni” på ABF-huset i Stockholm. Det är ett samarrangemang mellan
Socialpsykiatriskt Forum, RSMH och Schizofreniförbundet. Välkända Johan Cullberg och Elisabet
Alphonce är moderatorer under konferensen. Läs mer...
Till program och inbjudan (pdf-fil)
Brukare/patienter kan ansöka om stipendium
Brukare/patienter har möjlighet att ansöka om stipendium ur Olle Lönnerbergs minnesfond för att
bekosta konferensdeltagande. Ansök genom att skicka en kort motivering till
info@socialpsykiatrisktforum.nu Antalet stipendier som kan delas ut per konferens är begränsat. Läs
mer om reglerna för stipendiet
Facebook
Nu finns Socialpsykiatriskt Forum på facebook! Läs mer...
God socialpsykiatri 2011
Utmärkelsen God socialpsykiatri delas ut av Socialpsykiatriskt Forum varje år sedan 2001. I år gick
utmärkelsen till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Läs mer...
Ny styrelse – ny ordförande
Vid årsmötet, som hölls i Stockholm i slutet av mars, valdes en styrelse som innehåller flera nya namn.
Som ny ordförande valdes Ann-Katrin Ingvarsson, Göteborg. Läs mer...
Studie av brukarinflytande
Jonas Pils, mentalskötare vid Psykiatri Södra Stockholm, har i sin studie om brukarinflytande intervjuat
mentalskötare, sjuksköterskor och läkare. Studiens titel är ”Personalens syn på
brukarinflytande i psykiatrin: Tankar och erfarenheter från kliniskt verksam personal”
Läs mer...
Krönika Robert Halvarsson
Robert Halvarsson är vice ordförande i det snart startade Kooperativet Mediagruppen Karlstad. Han
skriver om psykiatrifrågor, funktionshinder och kultur för tidningen ASP Bladet. Deltagande vid en
konferens om mänskliga rättigheter och funktionshinder har givit Robert Halvarsson ingången till
krönikan under rubriken ”En o-social historia”. Läs mer...
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här följer ett urval av
nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2011-03-14 - Boende och daglig verksamhet i kartläggning
Socialstyrelsens forskningsöversikt gällande boende med särskild service och daglig verksamhet finns
tillgänglig. Läs mer...

2011-03-23 Statistik från Socialstyrelsen för år 2010- Statistik från Socialstyrelsen finns tillgänglig
avseende, dels LSS-insatser, dels insatser enligt SoL, under år 2010. Läs mer...
2011-04-15 Rapport med nordiska jämförelser - En jämförande studie av reformer inom psykiatri och
socialtjänst i Danmark, Finland, Norge och Sverige finns tillgänglig från Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap (NHV). Läs mer...
2011-04-19 Kurs i augusti om evidensbaserade psykosociala insatser - Centrum för evidensbaserade
psykosociala insatser (CEPI) i Lund arrangerar en tvådagarskurs i augusti om evidensbaserade
psykosociala insatser för personer med psykiskt funktionshinder. Läs mer...
2011-05-04 Återgång till institutionstänkande? - Socialstyrelsen har granskat hur kommunerna lever
upp till lagen om stöd och hjälp till vissa funktionshindrade (LSS) och på Dagens Nyheters (DN)
debattsida skriver företrädare för myndigheten om resultatet av granskningen. Läs mer...
Stöd Socialpsykiatriskt Forum genom medlemskap. Läs mer...
Nästa nyhetsbrev kommer i höst. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum,
mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu

