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Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum
och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
I detta nyhetsbrev finns en inbjudan till konferensen ”Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande?
Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa” i Norrtälje den 24 januari. En första puff ges för
årskonferensen 2013 som kommer att hållas i Stockholm under huvudrubriken ”Möjlighetens metoder
2013”. Vidare följer fortsättningen på berättelsen om mannen som började sin vändning i livet med att
resa sig och gå fram till teven med jämna mellanrum. Här finns också en uppmaning till att nominera
gällande utmärkelsen god socialpsykiatri, samt information om kommande årsmöte. Därtill kommer
några nyheter i korthet sedan det förra nyhetsbrevet. Slutligen - en fridfull jul och ett sprakande gott
nytt år önskas alla nyhetsbrevsmottagare!

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande?
Nu kommer denna konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa till Norrtälje den 24 januari. Denna
gång arrangeras konferensen tillsammans med Norrtälje kommun och Tiohundranämnden. Bland de
medverkande finns Mårten Jansson, Alain Topor, Ing-Marie Wieselgren. För brukare finns möjlighet att
söka stipendium ur Olle Lönnerbergs minnesfond. Denna konferens kommer att ges även i Skellefteå
någon gång under det kommande året. Anmälan till Norrtälje sker via hemsidan.
Till programmet
Nästa årskonferens …
I mitten av maj, den 15 – 16:e, hålls årskonferensen "Möjlighetens metoder 2013 - en
kunskapskonferens om hur rehabilitering, stöd i återhämtning och delaktighet för personer med
psykiska funktionsnedsättningar kan utvecklas" i Stockholm på ABF-huset tillsammans med
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Inbjudan kommer att sändas ut i början av året.
Konferensen bygger på boken Rehabilitering och stöd i återhämtning vid psykiska funktionshinder möjlighetens metoder för en ny praktik som flera medlemmar i Socialpsykiatriskt forum medverkar i.
Läs mer om boken på förlagets hemsida.
Han som började ett nytt liv genom att promenera till teven…Förra året fanns en berättelse på
hemsidan om en man som började förändra sitt liv i mycket små steg. Det var en fascinerande
berättelse som visade på betydelsen av de små stegens förändring i dubbel bemärkelse. Nu
återkommer han och ger en inblick i hur livet ter sig för närvarande.
Läs mer
God socialpsykiatri dags att nominera
Tiden går i en rasande fart och nu är det åter igen dags att nominera förtjänta mottagare av
utmärkelsen god socialpsykiatri. Förra årets mottagare var Skellefteå kommun tillsammans med
Västerbottens läns landsting och brukarorganisationerna. Nominering med motivering skickas senast
den 18 januari till info(at)socialpsykiatrisktforum.nu
Läs mer om utmärkelsen
Nominera till styrelsen samt motioner
Till nästa årsmöte, som hålls den 22 mars, önskas nomineringar av lämpliga personer för styrelsen.
Skicka nomineringen senast den 18 januari till info(at)socialpsykiatrisktforum.nu Motioner till årsmötet
sänds till samma adress och med samma sista-datum.
Läs om den nuvarande styrelsen

Dokumentation från CEPI-konferensen
I Malmö konfererades det den 17 – 18 oktober på temat”Tvång, delaktighet och autonomi”.

Presentationerna därifrån finns nu tillgängliga.
Läs presentationerna

Här presenteras ett urval av nyheter på hemsidan sedan det förra nyhetsbrevet
2012-10-03 SIP-konferens i efterhand
Temadag har hållits om Samordnad Individuell Plan (SIP) och arrangerade gjorde Psynk-projektet vid
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Konferensen kan ses i efterhand via nätet.
2012-10-09 Slutrapport om psykiatrin 2007 – 2011
Ta del av Statskontorets slutrapport rörande psykiatrisatsningen åren 2007 – 2011.
2012-11-26 Remissvar om tvångsvård
Några remissvar rörande ”Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU
2012:17” finns tillgängliga.
Stöd Socialpsykiatriskt Forum genom medlemskap!

Beställ, respektive avbeställ, nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, genom att mejla och meddela
din önskan till info(at)socialpsykiatrisktforum.nu

