Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum
och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området.
Detta år, som nyss inletts, är ett speciellt år då 20-årsjubileet av föreningens bildande firas. Många
kloka tankar och förslag har växt fram och väckts i föreningens hägn under denna tid. Och många
alternativa tankegångar och lösningar rörande framtids- och utvecklingsfrågor finns kvar att skissa på.
Uppgiften, att vara en reflekterande och kritisk röst, kan man inte se någon ände på.
Välkommen till årskonferens i Stockholm den 20-21 mars

Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ
Vid konferensen presenteras kunskap och erfarenhet samt aktuell forskning om tvång. Psykiatrisk
tvångsvård kommer att belysas ur etiskt, rättsligt och framförallt, utifrån ett brukarperspektiv. Innehållet
riktar sig både till personal och beslutsfattare inom psykiatri och till socialtjänstens stöd och omsorg för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Till programmet (pdf-fil)
Årsmöte och Jubileumsmiddag
På kvällen mellan konferensdagarna kallas till årsmöte i konferensanläggningens hörsal. Årsmötet
följs av en jubileumsmiddag på Bygget där föreningens 20-åriga existens firas.
Till kallelsen (pdf-fil)
Föreningsaktuellt – nomineringar – motioner
Motioner till årsmötet, samt nomineringar inför utdelningen av utmärkelsen ”God socialpsykiatri”
skickas senast den 31 januari med e-post till info@socialpsykiatrisktforum.nu
Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande är en konferens som hölls i Karlstad i höstas. Temat
är planerat att få en fortsättning på ytterligare orter, bland annat i Halmstad. Bland de medverkande
finns preliminärt Alain Topor, Hans Nordén, Beatrice Toll med flera. Håll utkik på hemsidan efter
datum och orter!
Uppföljning – intervju
I förra nyhetsbrevet länkades till en studie av hur omhändertagandet uppfattas vid tvångsvård i
samband med psykossjukdom. Här följs detta upp med att en av författarna bakom studien, Eva
Andreasson, intervjuas. Hon ger en bakgrund till studien och delger även tankar om framtida frågor att
fördjupa sig i. Nämnd studie har titeln ”Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om
omhändertagandet vid tvångsvård: underlag för en handlingsplan”. Till intervjun med Eva Andreasson
Hemsida med nytt utseende
Under hösten har hemsidan fått ett nytt utseende. Välkommen att besöka den och utforska
nymodigheter som sökfunktion och årsvis indelning av nyheter. Till hemsidans startsida
www.socialpsykiatrisktforum.nu
Nyheter
Flera gånger i veckan presenteras nyheter på www.socialpsykiatrisktforum.nu. Här följer ett urval av
nyheter sedan det förra nyhetsbrevet.
2011-11-16 K2 finns i Östersund - Återhämtnings- och rehabiliteringsenheten, allmänt kallad K2, får
högsta betyg i brukarrevision. Läs mer
2011-11-22 Sju punkter för gott psykiskt hälsoarbete - Norska NAPHA presenterar på sin hemsida sju
punkter för gott psykiskt hälsoarbete. Läs mer
2011-11-22 Om personligt ombud i motion - I en motion till riksdagen föreslår Vänsterpartiet att
personligt ombud lagregleras. Läs mer
2011- 12-05 IPS-utbildning i Lund - Vid Lunds universitet ska en kurs arrangeras i arbetsrehabilitering
enligt IPS. Läs mer

2011-12-07 Prisad uppsats om föränderliga begrepp - I brännpunkten för språklig förnyelse verkar
människor med psykisk problematik befinna sig, konstaterar Karl Eriksson som fått stipendium för sin
uppsats ” Ordets mening – Fackspråkets roll och förändring i människobehandlande
organisationer”.Läs mer
Stöd Socialpsykiatriskt forum genom medlemskap. Läs mer
Nästa nyhetsbrev kommer ungefär samtidigt som vårgrönskan.
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, mejla då och meddela detta till
info@socialpsykiatrisktforum.nu

