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Ämne: NSPH Nyhetsbrev nr 3 2022: Lansering av handbok i brukarinflytande
Datum: torsdag 31 mars 2022 kl. 13:08:32 centraleuropeisk sommarCd
Från: NSPH, NaConell Samverkan för Psykisk Hälsa
Till: Torbjörn Olofsson

NSPH Nyhetsbrev Nr 3 2022. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3 – torsdagen den 31 mars 2022

Lansering av handbok i brukarinflytande

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium 4 maj! 

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren tagit fram och spridit metoder för ökat
brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med
hjälp av brukarinflytande. Våra erfarenheter har nu samlats i Handbok i brukarinflytande och på
webbinariet får ni veta mer om boken samt inspiration och konkreta råd i arbetet mot ett ökat
brukarinflytande.

Tid: onsdag den 4 maj kl 16.30-18.00

Läs mer och anmäl dig här>>

Save the date 5/5
”5 minuter 5 maj” är Riskförbundet
Hjärnkolls årliga kampanjdag då Hjärnkoll
startar samtal om psykisk hälsa på gator
och torg, i debattartiklar och genom
sociala medier.

I år kommer riksförbundet att arrangera ett
fysiskt event tillsammans med oss på NSPH
och The Park på Södermalm i Stockholm.

Mer information kommer!

Läs mer om Hjärnkoll och kampanjdagen>>
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Nyheter från "Inflytande i rättspsykiatrin"
Projektet Inflytande i rättspsykiatrin söker
fler samtals- och studiecirkelledare med
start omgående (april/maj 2022):

Samtalsledare i Patientforum (enligt
NSPH Skånes modell) i Dalarna/Säter

Cirkelledare i ”Din egenmakt" till
rättspsykiatrin i Örebro

Cirkelledare i ”Din egenmakt" i Sörmland.

Kontakta Connie don Marco, processledare:
connie.donmarco@nsph.se, 079-065 37 31.

Tidigare i mars anordnade vårt projekt
Inflytande i rättspsykiatrin ett välbesökt
och uppskattat webbinarium om
läkemedel och vårdskador inom
rättspsykiatrin.

Hur ser det ut idag – och hur kan
rättspsykiatrin förbättra både behandlande
insatser och patientsäkerheten genom att på
allvar ta tag i denna fråga?

Missade du det? Ingen fara, det finns att se
på i efterhand!

Läs mer och se webbinariet i efterhand>>

Nytt poddavsnitt – om konsten att leva med
schizofreni:
I senaste avsnittet av vår
podcast Kafferast i kunskapsfabriken får
vi möta Mats Konradsson i ett personligt
samtal om konsten att leva med
schizofreni.

I 20-årsåldern drabbades Mats av schizofreni.
Nu är han 54 år. Hur har sjukdomen
förändrats genom åren? Kan man göra nåt av
upplevelserna från psykoserna? Vad ger och
vad tar energi?

Lyssna här>>

NSPH i Socialstyrelsens podd
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Plötsligt blev det vår poddmakare Mårten Janssons tur att bli intervjuad. I Socialstyrelsens
podd "På djupet" är han med och pratar om det som kallas självvald, eller brukarstyrd,
inläggning.

Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges
en aktiv roll som medaktör. I det här avsnittet får vi bland annat höra om användningen och
erfarenheterna av SI. Fungerar metoden? Vilka utmaningar finns det? Och hur upplever
patienterna och vårdgivarna SI?

Lyssna på Maral Jolstedt, utredare på Socialstyrelsen, Mårten Jansson, utvecklingsledare på
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), och Sofie Westling, överläkare inom Psykiatri
Skåne och forskare vid Lunds universitet. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på
Socialstyrelsen.

Podden finns att hitta på Socialstyrelsens hemsida och där poddar finns!

Lyssna här>>

Slutkonferens för Återhämningsguiden

Slutkonferensen för NSPH Skånes projekt Återhämningsguiden finns nu tillgänglig att se i
efterhand! Under föreläsningen får du höra initiativtagare till projektet, anhöriga som delar
erfarenhet av att vara närstående, forskare som berättar om de senaste studierna och
verksamheter som delar erfarenheter av att arbeta med materialet. Konferensen
genomfördes 3 mars.

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt
dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter
målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av
personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess
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bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera.

Läs mer om Återhämtningsguiden>>

Se slutkonferensen>>

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta
nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på

psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till elna.lassbo@nsph.se

Besök vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se
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