September 2012

Nyhetsbrev skickas ut flera gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till
andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
I detta nyhetsbrev kan du läsa om en ny bok. Det första fröet till boken såddes under konferensen
”Möjlighetens metoder” våren 2008 och denna bok kommer i sin tur att vara utgångspunkt för
årskonferensen 2013. Du kan också läsa om bokmässan i Göteborg där Socialpsykiatriskt Forum
medverkar och om en kommande konferens i Norrtälje. Vidare finns här en intervju med Anders Printz
som är regeringens representant i samarbetet mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting i
Prio psykisk ohälsa. Ta också del av olika infallsvinklar på schizofreni genom de intervjuer som Hans
Nordén har gjort och som publicerats i Social Qrage. Därtill kommer ett urval av några nyheter i
korthet sedan förra nyhetsbrevet.
Ny bok om rehabilitering och stöd till återhämtning
Över 1000 personer deltog på konferenserna Möjligheten metoder 2008 och 2009. Nu kommer boken
som tar sin utgångspunkt i konferensserien. "Rehabilitering och stöd i återhämtning vid psykiska
funktionshinder - Möjlighetens metoder för en ny praktik". Redaktörer för boken är David Ershammar,
Camilla Bogarve och David Rosenberg och utgivare är Gothia Förlag. På hemsidan kommer det att
finnas en studiehandledning. Boken lanseras med mingel under Cepi-konferensen ”Tvång, delaktighet
och autonomi” i Malmö den 17-18 oktober. Årskonferensen nästa år kommer att utgå från bokens
tema och är planerad att hållas i april månad i Stockholm.
Läs mer om boken
Bokmässan i Göteborg
För andra året medverkar Socialpsykiatriskt Forum vid bokmässan i Göteborg den 27-30 september.
Vi ses i monter C01:25, vid seminarium och debattscen. Läs mer
”Hjälpande relationer”
Tidigare har det puffats för en konferens i Norrtälje på temat ”Återhämtning möjlighet eller
önsketänkande?” i regi av Socialpsykiatriskt Forum. Denna konferens planeras nu till början av året,
troligen i januari månad. Samma konferenstema kan bli aktuellt i den nordliga delen av landet och
även det i början av nästa år. En konferens där det finns ett spikat datum, och där Socialpsykiatriskt
Forum finns med på ett hörn, är
”Hjälpande relationer - Om sociala relationers betydelse i psykiatri, socialt arbete och missbruksvård”
den 3 december. Huvudarrangör är Psykiatri Södra Stockholm, FoU-enheten och Stockholms
Universitet.
Läs mer
Insatsernas resultat har mycket med relationer, värderingar och kulturer att göra
Här intervjuas Anders Printz som är nytillträdd att från statens sida leda en nationell
samordningsfunktion för regeringens handlingsplan prio psykisk ohälsa. Han kommer närmast från en
tjänst som chef för avdelningen för regler och tillstånd vid Socialstyrelsen. Anders Printz säger bland
annat att han tänker på att insatsernas resultat har mycket med relationer, värderingar och kulturer att
göra. Läs mer
Infallsvinklar på schizofreni
Hans Nordén, journalist och författare, låter olika infallsvinklar på schizofreni mötas i en artikel
grundad i intervjuer med psykologerna Lennart Lundin och Alain Topor. Artikeln ”Dubbla bud om
schizofreni” är publicerad i fackförbundet Visions tidning Social Qrage. Läs mer

Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter som rör socialpsykiatri på
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu.
Här presenteras ett urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2012-04-03 Psykiatrilagsutredningen överlämnad
Den 3 april finns psykiatrilagsutredningens betänkande tillgängligt och lämnas till regeringen.
2012-04-04 ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012”
Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstituts första gemensamma rapport om folkhälsan finns
tillgänglig.
2012-04-24 Råd till chefer från Hjärnkoll
”Så gör du som chef”, en broschyr med råd rörande psykisk ohälsa på arbetsplatsen, finns tillgänglig,
med kampanjen Hjärnkoll som avsändare.
2012-05-25 Mer psykiatripengar år 2012-2016
En ny överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet tecknas den 25 maj.
Parterna i överenskommelsen är staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2012-08-03 Skrift om otillgänglighet som diskriminering
”Jodå. Tillgänglighet lönar sig (vi har räknat på det)” är en skrift från Handikappförbunden (HSO) där
argument om att tillgängliggörande av samhället skulle vara (för) kostsamt bemöts.
Stöd Socialpsykiatriskt forum genom medlemskap! Läs mer
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till
info@socialpsykiatrisktforum.nu

