Nyhetsbrev 3, 2009 Socialpsykiatriskt Forum
Detta är höstens första nyhetsbrev. De flesta nyheterna rör en fråga som Socialpsykiatriskt Forum
arbetat med under åren - hur man kan förändra negativa attityder som leder till stigmatisering av
personer med psykiska funktionshinder. I nästa nyhetsbrev, som skickas då november månad övergår
i december, kommer information om årskonferensen 2010. Planerna har ändrats och den ska hållas i
Stockholm istället för i Gävle, som tidigare meddelades. Håll utkik på hemsidan för senaste nytt. Den
uppdateras flera gånger i veckan.
Planerad kampanj mot fördomar
I höst drar kampanjen rörande "Attityder, fördomar och stigmatisering" igång på allvar. Arbetet drivs
som ett samarbete mellan Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell
samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Regeringen presenterade nyligen sin vision för kampanjen på
DN debatt.
Till Handisams hemsida med pressmeddelandet och mer information om kampanjen
Oplanerad kampanj mot fördomar
Årets upplaga av radioprogrammet Sommar kan ha bidragit till ändrade attityder då många
sommarpratare öppet, var och en på sitt sätt, berättade om personliga erfarenheter av psykisk ohälsa
och tillkortakommanden. Därtill framkom också i ett av programmen en positiv och hoppingivande bild
av sluten psykiatrisk vård.
Läs artikeln
Ny bok
När människor berättar om sina egna erfarenheter brukar det bli kraftfullt. En sådan berättelse finns i
boken "Förskjuten identitet - schizofreni eller nya perspektiv". Den har skrivits av Kristina Nilsdotter
som tidigare varit medverkande vid Socialpsykiatriskt Forums årskonferens.
Läs en intervju med Kristina Nilsdotter med anledning av hennes bok.
Gästkrönikor
Ett nytt inslag på Socialpsykiatriskt Forums hemsida är medverkan av gästkrönikörer. Hans Bergström
var först ut. Han skriver bland annat om att det som kallas för en satsning i själva verket kan innebära
något helt annat. I sin krönika ger han exempel på vad som kan kallas för strukturell stigmatisering;
det vill säga när ett helt område är underförsörjt.
Till Hans Bergströms krönika.
Därpå följde en krönika av Anders Printz. Han ger en inblick i gjorda iakttagelser från tiden som
skötare vid Beckomberga sjukhus till att han tjugo år senare är chef för NU-enheten vid
Socialstyrelsen. Mycket har blivit bättre, konstaterar han, även om en hel del finns kvar att göra.
Till Anders Printz krönika
Kommande disputationer
David Rosenberg, till helt nyligen styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Forum, disputerar den 16
oktober vid Umeå universitet med avhandlingen "Psykiska funktionshinder i samhället: Att kartlägga
det sociala landskapet efter avinstitutionaliseringen".
Läs mer...
Karl Anton Forsberg, som medverkade vid konferensen "Möjlighetens metoder 2008" lägger också
inom kort fram en avhandling vid Umeå universitet.Titeln på avhandlingen är "Att främja förändrad
livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: Studier av metabola och psykologiska effekter,
upplevd mening och hälsa".
Läs mer...
Personliga ombud på studieresa till USA
Personliga ombud i Nacka och Värmdö har varit på studieresa till New York och rapporterar här om
sina intryck av brukarstyrda personliga-ombudverksamheter.

Ny hemsida om barn i rollen som anhöriga.
Bakom hemsidan står en projektgrupp som arbetar med inriktning på barn som anhöriga.
www.barnsomanhoriga.se
Arbetsgrupper
Socialpsykiatriskt forum har bildat arbetsgrupper kring olika temaområden. Hör av er till de
sammankallande kontaktpersonerna med idéer om samarbete eller initiativ föreningen kan ta i de olika
frågorna.
Läs mer...
Kontakt sökes
Inför nästa nyhetsbrev, som kommer i slutet av året, sökes kontakt med dem som har tankar om
valfrihet och privatisering inom vård och omsorg. Hör av dig med idéer, synpunkter, uppslag etc till
info@socialpsykiatrisktforum.nu
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, mejla då till
info@socialpsykiatrisktforum.nu

