7 – 8 maj 2009 Stockholm
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Visa Vägar till ökat inflytande
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, inbjuder till en konferens
om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Konferensen vänder
sig till medlemmar i organisationer för patienter, brukare och anhöriga samt till
politiker och yrkesverksamma med intresse för frågan.
Program Med reservation för ändringar. Programmet är uppdaterat 2009-03-09.
TID

RUBRIK

MEDVERKANDE

Dag 1
09.30 – 10.00

Kaffe och inregistrering

10.00 – 12.00

Invigning
Invigningstal
Leneh sjunger

Socialdepartementet:
minister/statssekreterare/sakkunnig

Vi visar vägen till ökat inflytande!

Anki Sandberg och Sonny
Wåhlstedt, NSPH
Birgitta Rydberg, 2:e vice ordf SKL:s
sjukvårdsdelegation och landstingsråd (fp), Stockholms län
Susanne Rolfner Suvanto, Socialstyrelsens NU!-enhet och Anita
Odell, NSPH

Inflytande förbättrar psykiatrin
Med starkare röst – utbildning för ökat
inflytande och samverkan
Inflytande ger ansvar och kräver kunskap.
Här finns verktygen
12.00 – 13.30

Lunch (ingår inte i konferensavgiften)

13.30 – 14.30

Delseminarier a – d
Välj ett av fyra parallella seminarier
a) Utvecklande revision – metoder och
erfarenheter från en psykiatrirevision i
Göteborg

Pia Svankvist, projektledare; Eva
Hellqvist, sektionschef, psykiatri och
Lasse Ulverås, enhetschef, psykiatri,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
samt Sonny Wåhlstedt, NSPH

b) Inflytande i beroendevården

Camilla Svenonius, projektledare
Beroende-projektet (NSPH, RFHL
och FMN i samverkan) m.fl.

c) Onödig ohälsa kan bekämpas –
friskvårds- och livsstilsprojekt

Siv Marell, projektledare, RSMH

d) Workshop om ”Med Starkare röst ” –
studiematerial om att vara representant
och att samverka med andra för att
uppnå förändring

Ann-Christine Bard-Sandström,
verksamhetsutvecklare Funktionsnedsättning samt Folkhälsa,
Studieförbundet Vuxenskolan

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Delseminarier e – h
Välj ett av fyra parallella seminarier
e) Hur kan kvinnors och mäns återhämtning
stödjas?
Utbildning med erfarenhet som lärobok erfarenheter från ett nationellt projekt om
återhämtning.

Ulla-Carin Schön, Institutionen för
socialt arbete, Stockholms
universitet samt Ami Rohnitz,
RSMH och Henrik Söder som
deltagit i projektet.
Rickard Bracken, SKL, koordinator

f)

RUS, Ananke, Attentions
ungdomsprojekt och A/B-Kontakt

Vem lyssnar på de unga?

g) Vårdcentralen med patientens inflytande i
centrum

Kjell Lindström, Primärvårdens
FOU-enhet Jönköpings län och
NSPH Jönköpings län

h) Workshop om ”Din egen makt”, studiecirklar om att ta makten över sitt liv

Christina Bergman, cirkelledare ABF

16.10 – 16.20

Bensträckare

16.20 – 17.30

”Knappkorgen” med Roland Jansson

17.30 – 19.00

Mingel och tilltugg
Träffa nya och gamla vänner

Enmansföreställning med den kände
Göteborgsprofilen
Ingår i deltagaravgiften – fyll i på
anmälningsformuläret

Dag 2
09.00 – 10.30

Erfarenheter av samverkan i lokala
nätverk
Göteborg, Jönköping och Uppsala m.fl.

10.30 – 11.00

Kaffepaus

11.00 – 12.00

Delseminarier i - k

Lars Alfredsson, processledare LGS
Göteborgs kommun; Yvonne
Andersson, projektledare Västkompetens; Sonny Wåhlstedt och
Margit Ferm, NSPH

Välj ett av fyra parallella seminarier

i) Fontänhusrörelsen – en brukarstyrd
rehabkedja

Ulph Holmgren, Sveriges Fontänhus

j) Attitydförändring

Handisam och NSPH

k) Våra socialförsäkringar – trimning eller
nermontering?
l) Integrerad psykiatri och Case
Management – vad är det?
12.00 – 13.30

Lunch (ingår inte i konferensavgiften)

13.00 – 13.45

Kultur som kraftkälla

13.45 – 14.15

Kaffe

14.15 – 16.00

Öppna vägar till jobb och meningsfull
sysselsättning
Hur får vi till det – vem ska gör vad? Hur ser
en fungerande rehabkedja ut för oss och var
finns den?

16.00 – 16.15

Avslutning

Karin Kaloczy, Vd Evidens och Jan
Gustafson, RSMH Dalarna

Gemensamt pass – mer info kommer

Representanter från
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen
och SKL samt Björn Asplund,
Fontänhuset Stockholm

Information om konferensen Visa vägar
Partners
Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med NU!-enheten på Socialstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Handisam samt Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.
Filmvisning
Under konferensen kommer vi att visa filmer från NSPH:s medlemsorganisationer.
Sal Fabian. Tiderna affischeras under konferensen.
Bokbord
I anslutning till konferenslokalerna kommer arrangörerna också ha bokbord med nytt intressant
material.
Konferensavgifter
För patienter, brukare och anhöriga:
300 kr/dag eller 500 kronor för bägge dagarna. I avgiften ingår viss dokumentation samt för- och
eftermiddagskaffe och deltagande vid ”mingel” 7/5 .
För yrkesverksamma:
800 kr/dag eller 1 500 kr för bägge dagarna.
Köp böcker till förmånspris i samband med anmälan
Nu åker jag slalom – om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa, författare Hans
Nordén. Specialpris: 110 kr
Kunskap att hämta – brukarmedverkan för en bättre psykiatri, författare Hans Nordén.
Specialpris: 190 kr
Kryssa för på anmälningsformuläret på www.nsph.se, om du vill köpa böckerna. Boken/böckerna
betalas samtidigt som konferensavgiften. Du får bokpaketet vid inregistreringen till konferensen.
Anmälan
Seminariet är öppet för alla intresserade och administreras av NSPH. Anmälan görs på NSPH:s
hemsida www.nsph.se. Anmäl dig senast den 20 april.
Om det är flera deltagare från samma organisation/myndighet/företag måste registrering på
hemsidan göras för varje person.
Betalning
Betala genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 461497-0. Betalningsmottagare är NSPH.
Skriv i meddelanderutan ”Visa vägar 09”. Ange alla deltagarnas namn, om det är flera, samt
företag/organisation om du inte är privatperson.
Om organisationen/myndigheten/företaget önskar faktura på deltagaravgifterna kan det anges i
meddelanderutan i anmälningsformuläret på hemsidan.
Vi fakturerar inte privatpersoner. Betalning ska vara NSPH tillhanda senast den 29 april 2009.
Bekräftelse
Om du har lämnat din e-postadress vid anmälan på hemsidan kommer vi att sända bekräftelse på
anmälan via e-post.
Det är din betalning av deltagaravgiften som garanterar dig plats på konferensen.
Vid inregistrering prickas du av mot en deltagarförteckning.
Frågor
Kontakta helst NSPH:s kansli via e-post: info@nsph.se. Telefonnumret är 08-709 22 60,
08-709 22 64.

