Värdig vardag –

en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Välkommen till en

tillställning om inställning
Om hur man förändrar attityder och erbjuder vård, stöd och service som stärker egenmakt och tillgänglighet

Luca Barberini, Folla, 2009, Museo d’Arte della Città, Ravenna
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Intresseförbundet för personer med schitzofreni och liknande psykoser

Varför är denna konferens så viktig?
Nationella riktlinjer som syftar till bättre vård och
stöd till personer med schizofreni har arbetats fram
av Socialstyrelsen. Vid konferensen presenteras
riktlinjerna och bakgrunden till dem. Vi kommer att
problematisera kring dem och diskutera för- och
nackdelar, risker och utvecklingsmöjligheter.

- 	Hur kommer brukare och anhörigas erfarenheter och kunskaper in?
- Innebär riktlinjerna att forskarna får tolkningsföreträde?
- Kommer politikerna att lägga ner verksamheter
som saknar forskningsevidens?
- Kan riktlinjerna vara ett stöd för implementering
av bra metoder och verktyg som finns men inte
används?
Målet med konferensen är att finna strategier
för hur vi – både de som varit tillskyndare av
riktlinjerna och de som varit kritiska – kan
göra något positivt av dem. Något som leder
till att insatserna till personer med schizofreni och deras anhöriga förbättras.

Presentation av föreningarna
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk
ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma
tillbaka till ett gott liv. RSMH vill att människor
som mår psykiskt dåligt
- ska bemötas med förståelse och respekt
- ska få professionell hjälp i ett tidigt skede
och under tillräckligt lång tid
- ska betraktas som experter på sina egna
upplevelser och ges inflytande över vård
och stöd
- ska erbjudas ett brett utbud av insatser.
Schizofreniförbundet
Intresseförbundet för personer med schizofreni
och liknande psykoser, Schizofreniförbundet,
är en av staten erkänd handikapporganisation
som organiserar personer med schizofreni, deras anhöriga och andra intresserade personer.
Förbundet arbetar för att
- öka kunskapen om schizofreni och liknande
psykossjukdomar och de funktionsnedsättningar sjukdomen för med sig
- personer som drabbats av schizofreni eller
liknande psykoser ska bemötas med respekt
för sin integritet
- fördomar, okunskap och förutfattade meningar ska skingras.

Socialpsykiatriskt Forum
Socialpsykiatriskt Forum är en förening och mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring socialpsykiatriska frågeställningar.
Föreningen vill utgöra ett kritiskt och reflekterande forum när samhälleliga reformer, nya
metoder och modeller genomförs och diskuteras. I styrelsen finns flera yrkesgrupper representerade samt personer med erfarenhet av psykiska funktionshinder eller av att vara anhörig.

Programmet (med reservation för ändringar)
9.30 Konferensen öppnas
Johan Cullberg och Elisabet Alphonce,
moderatorer
9.40 Riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni
Vad innebär riktlinjerna i praktiken? Hur kan de
användas som stöd i verksamhetsutvecklingen i
kommuner och landsting?
Lena Flyckt och Lotta Persson, ordf resp vice
ordf. i riktlinjearbetet
10.10 Bara bra tack?
	Riktlinjer för en värdig vardag
Röster med uppdrag att granska – kritiska 		
och framåtblickande betraktelser av riktlinjerna, etiska dilemman och möjligheter för 		
utveckling.
Felaktigt bruk av neuroleptika kan undergräva
psykosociala insatser.
Lars Farde 		
Vad behövs för att stödja återhämtning?
Alain Topor
10.40 Kaffe
11.05 Bara bra tack? Fortsättning
Inblick i psykiatrisk heldygnsvård. Vad händer
med den psykologiska behandlingen? Hur
kan riktlinjerna tänkas stödja eller försvåra
vägar till återhämtning?
	En dåre fri - Beate Grimsrud läser ur sin bok
		
Bättre vård – mindre tvång
Susanne R Suvanto
Svårigheter med schizofrenidiagnosen
- konsekvenser för patienten
Anna-Karin Neubeck
				
Personliga betraktelser av riktlinjerna ur
brukares och anhörigas perspektiv
Ulla-Britt Zoannos, Lisa Lind och
Marcus Sandborg
12.15 Lunch
13.15 Effektiva arbetssätt och metoder
Insatser med starkt stöd av forskning och som
lyfts fram av brukare och anhöriga. Vad kan vi
lära av metoderna och vilka är de viktigaste
insatserna för att få till ett bra stöd?

Som en bland alla andra...

	Ge mig ett jobb så ordnar sig resten?
Om individuellt stöd i arbete (IPS) - erfarenheter
från svenska försöksverksamheter. Vilka är de
viktigaste förutsättningarna för en lyckad satsning och vilka fallgropar finns?
Urban Markström
	Insatser som minskar stressen i familjen och
förebygger återfall
Erfarenheter från arbetet med familjeinsatser.
Vad är verksamt?
Maria Matsson
En 5-minuters bensträckare
Boende och boendestöd – himmel eller
helvete?
Vad är viktigt för att få kvalitet i det nära stödet
i hemmet? Nuläget, framgångsfaktorer och 		
utmaningar för boendestöd och för personal i 		
särskilda boenden.
David Brunt
Sociala arenor – möjlighet till återhämtning
Hur gör man för att bygga mötesplatser och sysselsättningsverksamheter som stödjer individin flytande, återhämtning och social gemenskap.
Vilka är de viktigaste inslagen och vilka hinder
finns på vägen?
Beatrice Toll
14.50 Kaffe
15.15 En dåre fri - Beate Grimsrud läser ur sin bok
	Rösträtt för en värdig vardag
Hur kan man som professionell stödja någon som
hör röster? Kan man lära sig att leva med röster
och hur gör man då?
Ami Rohnitz
		
15.35 Framtid – positiv vision –
”…. och vinnaren är!”
Jimmie Trevett, Per G Torell,
Ann-Katrin Ingvarsson, Ing-Marie Wieselgren
16.20 – 16.30

Avslutning – moderatorerna

Presentation av de medverkande

David Brunt
Docent vid Linnéuniversitetet i Växjö, Institutionen för
hälso- och vårdvetenskap.
Johan Cullberg
Gästprofessor vid Ersta-Sköndals högskola. Tidigare ledare
för utvecklingsprojekt inom psykiatrin. Författare till läroböcker i psykiatri m.m.
Lars Farde
Professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Har sedan
många år med hjärnavbildning (PET) undersökt effekt av
antipsykotiska läkemedel i hjärnan hos behandlade patienter.
Lena Flyckt
Psykiater, Stockholms Läns Landsting, ordförande i
riktlinjearbetet.
Beate Grimsrud
Författare, vinnare av Sveriges Radios romanpris 2011.
Ann-Katrin Ingvarsson
Nybliven ordförande i Socialpsykiatriskt Forum, socionom,
arbetat inom kommunal socialtjänst.
Lisa Lind
Pedagog, arbetar som konsult i vården, brukare.
Maria Mattsson
Leg. sjuksköterska, MD, forskare, vårdutvecklare.
Enhetschef för Midhagens öppnvårdsmottagning för
förstagångsinsjuknade i psykos.
Urban Markström
Universitetslektor, Institutionen för socialt arbete,
Umeå Universitet.
Anna-Karin Neubeck
Fil dr. Forskningsledare vid Kunskapscentrum för prevention
och intervention vid spelberoende, FORUM och vid Centrum
för psykiatriforskning, CPF, KI/SLL.
Lotta Persson
Socialchef, Botkyrka kommun, ordförande i Föreningen
Sveriges Socialchefer. V ordförande i riktlinjearbetet.

Per G Torell
Nybliven ordförande i Schizofreniförbundet, anhörig.
Beatrice Toll
Arbetsterapeut med stor erfarenhet av uppbyggnad av
verksamheter för personer med psykisk ohälsa.
Alain Topor
Psykolog, docent i socialt arbete. Psykiatri Södra Stockholm,
Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.
Jimmie Trevett
Nybliven ordförande i RSMH, brukare.
Ing-Marie Wieselgren
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Överläkare, tidigare
chef för psykos- och rehabkliniken vid Akademiska sjukhuset,
Uppsala. Huvudsekreterare i Nationell Psykiatrisamordning.
Ulla-Britt Zoannos
Anhörig, barn till mamma med schizofreni. Verksamhetschef
på Steg för steg som drivs av IFS Centrala Stockholm, tidigare
intressepolitisk sekreterare på Schizofreniförbundet.

Plats

ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan

Anmälan görs via internet på
www.socialpsykiatrisktforum.nu
Klicka vidare via menyn ”Anmälan”.
Bekräftelse och mer information skickas ut till angiven
e-postadress efter sista anmälningsdag, som är
den 9 september. Anmälan är bindande men platsen kan
överlåtas till någon annan vid förhinder.
Antalet platser är begränsat, anmäl i god tid.
Du som inte har tillgång till internet kan anmäla dig till
någon av kontaktpersonerna nedan.

Avgift

I avgiften ingår deltagande i konferensen, för- och
eftermiddagskaffe samt lättare lunch.
Arrangören är momsbefriad, moms utgår ej.
Ordinarie pris
1 250 kr
Medlemspris i arrangerade organisationer
1 000 kr
Brukar-/närståendepris
400 kr

Mer information och kontakt

Ami Rohnitz
Verksamhetsansvarig i Nätverket RSMH-Rösträtt, styrelseledamot i Intervoice.

Vid frågor - ta kontakt med
Kjell Broström, RSMH,
0706-646 620,

Marcus Sandborg
Författare till boken En lång väg hem, brukare.

Ulla Elfving Ekström,
Schizofreniförbundet, 0762-551 558,

Susanne Rolfner Suvanto
Utbildningskoordinator i projektet “Bättre vård – mindre
tvång”, Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Steinholtz Ekecrantz,
Socialpsykiatriskt Forum, 0739-361 826.
Sponsor av konferensen är Sveriges Kommuner och Landsting.

© www.hammarstryckeri.se

Elisabet Alphonce
Utredningssekreterare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala,
projektledare för (H)järnkoll i Uppsala län. Aktiv i RSMH och
Brukarnätverket NSPH i Uppsala län. Författare till flera
böcker om psykisk ohälsa.

