Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till
andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
Hösten har för Socialpsykiatriskt Forum varit innehållsrik. För första gången medverkan vid Bok &
Bibliotek i Göteborg och därefter genomförande av två livsviktiga konferenser med kort mellanrum.
Dokumentation från dessa konferenser finns nu tillgänglig och fylls på efterhand.Konferensen i
Stockholm blev filmad och kan ses i efterhand. Nästa årskonferens är på planeringsstadiet. Preliminärt
rör sig temat omkring området makt och tvång och tidpunkten är satt till den 20-21 mars, i Stockholm.
Utöver dessa händelser får i dagarna hemsidan ett nytt utseende. Välkommen ”in dit”!
Dokumentation Karlstad – Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande?
Konferensen i Karlstad den 28 september, ”Återhämtning vid psykisk ohälsa – möjlighet eller
önsketänkande”, hade boken ”Nu åker jag slalom – om perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa”
som utgångspunkt. Detta är ett konferenstema som längre fram eventuellt får en fortsättning på flera
håll i landet. Läs mer...
Dokumentation Stockholm - Värdig vardag
Vid konferensen i Stockholm den 7 oktober, ”Värdig vardag - en konferens om riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni”, problematiserades dessa riktlinjer med för- respektive
nackdelar, risker och utvecklingsmöjligheter. Intresset för konferensen var stort, Z-salen i ABF-huset
fylldes och många som ville vara med kunde tyvärr inte beredas plats. Men som Jimmie Trevett,
nytillträdd förbundsordförande i RSMH, sa i slutpanelen ”detta är bara början på vår granskning av
riktlinjerna, arbetet fortsätter”. Konferensen sändes direkt på nätet av SKL och denna film finns också
tillgänglig i efterhand. Läs mer...
Föreningsaktuellt – nomineringar – motioner
Motioner till årsmötet, samt nomineringar inför nästa års utdelning av utmärkelsen ”God
socialpsykiatri” skickas senast den 15 januari med e-post till info@socialpsykiatrisktforum.nu
Förslag till valberedningen gällande nomineringar till styrelsen sänds till David Ershammar som är
sammankallande, e-post david.ershammar@gmail.com
Krönikor
Samma tema som den planerade årskonferensen,tvång inom psykiatrin, har en av de nya krönikorna.
Wolfgang Rutz, MD, PhD, professor i socialpsykiatri, har författat den. I krönikan konstaterar han bland
annat att ”psykiatrisk tvångsvård utan behandlingsmöjlighet inom psykiatrin bör betraktas som oetisk”.
Läs mer...
Den andra kröniketexten är en anonym jag-berättelse där vi som läsare får följa med berättaren i
dennes utveckling från att ha en mycket svår livssituation till att ta makten över sitt liv med hjälp av sin
boendestödjare. Allt började med att ”jag” gick fram till tv:n i vardagsrummet 20 gånger varje dag…
Läs mer...
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här följer ett urval av
nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2011-08-08 Uppsats om personligt ombud i Umeå - En uppsats om verksamheten med personligt
ombud i Umeå finns tillgänglig.
2011-09-07 Mänskliga rättigheter på kommunal nivå - Material finns framtaget som kan användas vid
arbete med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.
2011-09-19 Artikelserie i kvällstidning om ”Piller, pengar, psykvård” - En artikelserie under rubriken
”Piller, pengar, psykvård” finns publicerad i kvällstidningen Aftonbladet.
2011-10-12 ”Ingenting om oss utan oss” - Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor
med psykiska problem utvärderas i en rapport med titeln ”Ingenting om oss utan oss” författad av Alain
Topor och Sara Holmqvist.

2011-10-14 Psykosociala insatser ska föras ut - Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att
stödja kommuner och landsting i arbetet med att föra ut myndighetens nationella riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.
Stöd Socialpsykiatriskt forum genom medlemsskap. Läs mer...
Nästa nyhetsbrev kommer runt årsskiftet.
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till
info@socialpsykiatrisktforum.nu

