I detta nyhetsbrev finns dokumentation från den nyligen genomförda konferensen Möjlighetens
metoder 2013. Vidare meddelas vem som i år fick utmärkelsen ”God socialpsykiatri”, med mera.
Förhoppningsvis väntar nu en riktigt lång sommar. Om solen inte skiner varje dag så kan man se på
film och passande nog kommer i slutet av fruntimmersveckan den prisbelönta filmen ”Silver Linings
Playbook” (svensk titel ”Du gör mig galen”) på DVD.
Dokumentation från Möjlighetens metoder 2013
Årskonferensen handlade om hur rehabilitering, stöd i återhämtning och delaktighet för personer med
psykiska funktionsnedsättningar kan utvecklas i framtiden. Den arrangerades i mitten av maj i
samarbete med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Gothia Fortbildning och samlade cirka
250 deltagare på ABF-huset i Stockholm.
Läs mer
Alain Topor får årets utmärkelse
Årets mottagare av utmärkelsen God socialpsykiatri är professor Alain Topor. Detta tillkännagavs vid
årsmötet den 22 mars då också utmärkelsen delades ut.
Läs mer
Socialpsykiatriskt Forum ute i världen
Att finnas med även ute i världen är viktigt. I maj månad har Inger Nilsson deltagit vid EUFAMI:s
konferens i Dublin och Wolfgang Rutz finns längre fram i sommar med vid WASP:s världskongress i
Lissabon.
Läs mer
Deltagande vid kongress under pingsten
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser höll kongress under
pingsthelgen och Ann-Katrin Ingvarsson, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum, skriver några rader
om sitt deltagande där.
Läs mer
Här presenteras ett urval av nyheter på hemsidan sedan det förra nyhetsbrevet
2013-04-30 Brukare i ledningsgrupp
Se en kort film om brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Filmen kommer
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Läs mer
2013-04-24 Avhandling om IPS av Areberg
Cecilia Areberg har disputerat med en avhandling om Individual Placement and Support (IPS).
Läs mer
2013-04-15 Filmad föreläsning Alain Topor
Introduktionsföreläsningen vid starten av projektet "Pengar, vänner och psykiska problem" i Blekinge
finns tillgänglig för alla intresserade att se som film.
Läs mer
2013-04-03 Folkhälsan år 2013
"Folkhälsan i Sverige - Årsrapport 2013", från Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, finns
tillgänglig.
Läs mer
Stöd Socialpsykiatriskt Forum genom medlemskap!
Socialpsykiatriskt Forum behöver din medlemsavgift. Avgiften är viktig för att föreningen ska kunna
bedriva sitt arbete och genomföra aktiviteter. Vi är därför tacksamma om du betalar in avgiften
snarast. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem och stödja arbetet för att förbättra villkoren för
personer med psykisk ohälsa. Medlemsavgiften är oförändrat 200 kr för år 2013. Du är också
välkommen att stödja föreningens arbete genom en extra gåva. Plusgiro: 921 17 45-6. Vid inbetalning

skicka ett mejl till info@socialpsykiatrisktforum.nu och meddela att inbetalning gjorts och för vem den
gäller.
Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum
och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området. Beställ, respektive avbeställ,
nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, genom att mejla och meddela din önskan till
info@socialpsykiatrisktforum.nu

