Nyhetsbrevet skickas till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till andra som har
intresse för det socialpsykiatriska området.
Hösten har rest sig upp ur startgropen. Det är en höst då allmänna val hålls med allt vad det innebär
av tankar och förhoppningar inför framtiden. Hur ska framtiden formas? Vilka värderingar ska vara
ledande? Det är frågor som aktualiseras i dessa tider och som Socialpsykiatriskt Forum alltid vill hålla
liv i på det socialpsykiatriska fältet.
Efterbörd från årskonferensen
Först några eftersvall från årskonferensen ”Tillställning om inställning” som hölls i Stockholm den 23
april. ASP-bladet i Karlstad gjorde ett filminslag från konferensen, och intervjuade vid ett senare tillfälle
en av konferensens huvudpersoner, Graham Thornicroft. Till filminslaget - Till intervjun med Graham
Thornicroft
Konferenser på rad
En ovanligt konferenstät höst är att vänta. Först och främst gäller det förstås ännu en ”Tillställning om
inställning” som hålls i Göteborg den 25 oktober och där Socialpsykiatriskt Forum arrangerar
tillsammans med partners. Men även många andra konferenser arrangeras under hösten. Läs mer om
de många konferenserna i höst
Nationella riktlinjer – schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Remisstiden för ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd 2010 - stöd för styrning och ledning” gick ut den 31 augusti. Socialstyrelsen har inhämtat
synpunkter på det preliminära förslaget från många håll. Här har vi samlat några av remissvaren.
Krönika
Marit Grönberg Eskel, doktorand vid Karlstads universitet och ledamot av styrelsen för
Socialpsykiatriskt Forum, ger en inblick i det nätverk av doktorander som är knutet till föreningen. Fler
doktorander välkomnas i nätverket! Läs mer...
Avhandling om personligt ombud
Tidigare i år kom Ulrika Järkestig Berggrens avhandling ”Personligt ombud och förändringsprocesser
på det socialpsykiatriska fältet”. En sammanfattning av avhandlingen ges av Lena Steinholtz
Ekecrantz.Läs mer...
Föreningsaktuellt
Styrelsearbetet i Socialpsykiatriskt Forum är indelat i olika ämnesgrupper och under året har en ny
ämnesgrupp tillkommit; socialpsykiatri i första linjens vård. Läs mer om arbetsgrupperna
Redan nu, kan det kännas som, är det tid att börja tänka på motioner till årsmötet, samt förslag till
valberedningen. Det är också dags att börja fundera över nomineringar inför nästa års utdelning av
utmärkelsen ”God socialpsykiatri”. Läs mer om utmärkelsen
Preliminärt datum för årsmötet är den 24 mars 2011.
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här presenteras ett
urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2010-09-17 - I Skåne och Västerbotten uppmärksammas psykisk ohälsa under en hel vecka i höst.
Skåneveckan för psykisk hälsa arrangeras 4-10 oktober, Psykeveckan i Västerbotten inträffar 8-14
november. Läs mer...
2010-08-22 – Gott omdöme vs evidensbasering. Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk
kunskap, Södertörns högskola skriver i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) om betydelsen av att ha
gott omdöme. Rubriken är ”Formler kan inte ersätta det goda omdömet”. Läs mer...
2010-07-22 – En bok för vem som helst. Boken ”En bok för vem som helst” är framtagen av Sveriges
Psykologförbund och finns tillgänglig för nedladdning. Läs mer...

2010-07-12 – Informera och göra delaktig. En ny handbok, ”Din skyldighet att informera och göra
patienten delaktig – handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal” finns att hämta på
Socialstyrelsens hemsida. Läs mer...
2010-06-22 - På opinionssidan "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet (SvD) skriver Socialstyrelsens
generaldirektör om att människor med psykisk sjukdom får sämre vård än andra. Läs mer...
2010-05-25 – Myter om sjukfrånvaron. Handikappförbunden länkar på sin hemsida till en artikel där
myter om sjukfrånvaron tas upp med utgångspunkt i en studie av sociologen Tor Larsson . Läs mer...
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av året. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt
Forum, mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu

