Nyhetsbrevet skickas till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till andra som
har intresse för det socialpsykiatriska området.
Året är snart slut. Man kan undra om 2010 på något sätt kommer att kunna ses som ett märkesår i
socialpsykiatrisk mening. Ja, menar Majka Stenberg, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum.
- Jag skulle säga att respekten för brukarinflytande i vårt land har fortsatt öka, liksom
avdramatiseringen av psykisk ohälsa. Det finns en inriktning på förebyggande insatser med fokus på
attitydförändringsarbete som är vital. Även vår förening har bidragit till detta. Internationellt pågår
inspirerande arbete och delar av detta hoppas vi i Socialpsykiatriskt Forum kunna importera och
sprida i Sverige framöver.
Om långvarigt utanförskap och om ungdomar det är lönsamt att satsa på
David Rosenberg och Sven Bremberg aktualiserade i två föreläsningar vid CEPI-dagarna i Lund i
mitten av november hur situationen kan vara för dem som står utanför och för unga människor som
det inte går så bra för i livet. Om dessa föreläsningar har journalisten Tommy Engman skrivit två
artiklar.
Läs artiklarna...
Filmad konferens
I Göteborg hölls den 25 oktober ännu en ”Tillställning om inställning”. En film har gjorts om
konferensen och den finns tillgänglig via hemsidan. Filmen är gjord av Michael Rosengren AB
produktion.
Till filmen... Filmen spelas upp med Quick Time
Till konferensdokumentationen
Krönikor
Jimmie Trevett är andre vice ordförande i RSMH- Sverige och verksam i lokalföreningen av RSMH i
Lund. Han är också ledamot av styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Jimmie Trevett tar i sin krönika
upp de frågor som ligger närmast hans hjärta. Det handlar om privatekonomi och möjlighet till arbete
för människor som lever med psykisk ohälsa, samt tillgång till relevant vård, stöd och behandling.
Läs krönikan...
Inger Nilsson är anhörig och styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Forum. Hon ger i sin krönika en
inblick i hur livet ofta ser ut för den som är anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning.
Läs krönikan...
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 inför årsmötet sänds snarast med e-post till karin.hallen@vgregion.se
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här presenteras ett
urval av nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2010-09-21 Politiska beslut och insatser kan minska ohälsa - Krafttag behövs för att minska ohälsan
bland personer med funktionsnedsättning, fastslår Handisam i ett pressmeddelande. Ohälsan bland
personer med funktionsnedsättning beror bland annat på bristande inflytande och ekonomisk
otrygghet, skriver myndigheten.
Läs mer...
2010-10-19 Social rapport 2010 - Från Socialstyrelsen kan "Social rapport 2010" hämtas.
Läs mer...
2010-11-04 DEJA-rapporter om ungdomars psykiska hälsa - Delegationen för jämställdhet i skolan
(DEJA) lämnar två rapporter om ungdomars psykiska hälsa relaterat till skolans värld.
Läs mer...

2010-11-23 Ojämlikhet leder till döden - Psykisk ohälsa ger en mycket kortare förväntad livslängd visar
forskning från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV), men ojämlikheten är möjlig att
åtgärda anser forskarna bakom rapporten.
Läs mer...
2010-12-07 Vem hjälper barn och unga med psykisk ohälsa? - Barn och ungdomar med psykisk
ohälsa får hjälp av, ja vem. Frågan aktualiseras i Socialstyrelsens rapport ”Barn och ungdomar med
psykisk ohälsa” som nu finns tillgänglig.
Läs mer...
Nästa nyhetsbrev kommer i början av året. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt
Forum, mejla då och meddela detta till info@socialpsykiatrisktforum.nu
Vi önskar er en fridfull jul- och nyårshelg!

