
 
 
21 maj kulturkväll 22 maj konferens 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

 

Visa Vägar till ökat inflytande 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in 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. 

 
Preliminärt program  

TID RUBRIK MEDVERKANDE 

21 maj 2013 - kulturkväll 

18.00 – 20.30 

Paus ca kl. 

19.10–19.30 

Galen i kultur - en kulturkavalkad med 

artister från (H)järnkoll 

Konferencier Lill-Marit Bugge 

Musik & mingel. Träffa nya och 

gamla vänner. Intresseförening-

arna har bokbord. 

22 maj 2013 - konferens 

09.00 – 10.00 Kaffe och inregistrering  

10.00- 10.05 Välkomsthälsning Anki Sandberg och Jimmie 

Trevett, NSPH 

10.05 – 10.25 Invigning 

Invigningstal 

Regeringens PRIO-samordnare 

Anders Printz 

10.30 - 11.30 Vi visar vägen till ökat inflytande! 

Inflytande för patienter, brukare och 

anhöriga förbättrar psykiatrin. 

Inflytande ger ansvar och kräver kunskap. 

Här finns verktygen. 

Paneldiskussion ledd av Ing-

Marie Wieselgren. I panelen 

deltar representanter för PRIO-

samordningen, SKL, 

Socialstyrelsen och NSPH. 

11.30 – 12.45 Lunchpaus  

12.45 – 13.10 

 

Att skapa fungerande kedjor för 
delaktighet och inflytande 

Mårten Jansson, projektledare 

NSPH:s folkbildningssatsning och 

samordnare NSPH:s prioarbete 

13.20 – 14.20 

 

Delseminarier a – d  

Välj ett av fyra parallella seminarier 

 

 a) Brukare som coacher i IPS-modellen och 

hur samordnar vi rehabiliteringen? 

Lasse Alfredsson, projektledare 

Göteborgs stad och Elisabet 

Lundberg, NSPH i Göteborg 

 b) Självinleggelse, exempel från Norge  Liv Gunhild Aase, psykiatrisjuk-

sköterska och Inga Hovda Åsland, 

miljöterapeut, Jæren DPS 

 c) Brukarrevision, visioner och exempel  Kjell Broström, NSPH, Gunvi 

Haggren, förbundssekreterare 

Verdandi, Göte Engelbrektsson 

och Filippa Gagnér, NSPH i 

Göteborg,  



 d) ”Vi utvecklar verksamheten” - brukare 

och anhöriga från Sollentuna och 

Botkyrka och psykiatrin i Örebro 

Forskaren Agneta Schröder och 

Thomas Schneider från Famna. 

Filmvisning. 

14.20 – 14.40 Kaffe serveras i foajén  

14.40 – 15.30 

 

Delseminarier e – h 

Välj ett av fyra parallella seminarier 

 

 e) Psykisk förbandslåda, ett nytt sätt att 

prata om psykisk hälsa 

Rickard Bracken, projektledare 

Hjärnkoll, Susanne Shipper, 

ambassadör Hjärnkoll och 

Therese Björkqvist, projektledare 

Doberman 

 f) Anhöriga utvecklar psykiatrin Mats Ewertzon, Nka (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga) 

samt Anki Sandberg, Ulla Elfving 

Ekström och Pirjo Stråte från 

NSPH:s anhöriggrupp  

 g) Din rätt – vägar ut ur diskriminering Madelene Persson och Camilla 

Berglund, Hjärnkoll, Gertrud 

Magnusson, Personligt ombud 

Nacka, Linda Awerstedt, jurist, 

Diskrimineringsbyrån Uppsala 

 h) Olika former för verkligt brukar-

inflytande i vård och verksamheter  

Sonny Wåhlstedt, NSPH, Tyra 

Hansson, NSPH Norrbotten och 

Mari Nordström, NSPH Skåne 

15.40 – 16.15 Hur går vi vidare? 

Politiker och NSPH-representanter delar 

med sig av sina framtidsbilder 

 

Programmet är uppdaterat 2013-04-10 
 

Information om konferensen Visa vägar 

Arrangörer 
Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och kampanjen Hjärnkoll. 

Bokbord 
I anslutning till konferenslokalerna kommer arrangörerna också ha bokbord med nytt intressant material. 

Konferensavgifter 
Fri entré till kulturkvällen den 21 maj. Konferensavgiften är 500 kr. Medlemmar i NSPH-organisationerna 
betalar 250 kr. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe.  

Anmälan 
Seminariet är öppet för alla intresserade och administreras av NSPH. Anmälan görs på NSPH:s hemsida 
www.nsph.se. Anmäl dig senast den 3 maj. 

Om det är flera deltagare från samma organisation/myndighet/företag måste registrering på hemsidan 
göras för varje person. Ange vilka personer som ska faktureras tillsammans. 

Betalning och bekräftelse 
Betalning görs mot utsänd faktura. Betalningsdag framgår av fakturan. Fakturan är din bekräftelse på att vi 
mottagit din anmälan. Vid inregistrering prickas du av mot en deltagarförteckning. 

Frågor 

NSPH:s kansli administrerar anmälningarna.  Kontakta oss helst via e-post: info@nsph.se. Telefonnumret 
är 08-709 22 60 (växel), 08-709 22 64 (direkt). 

 

http://www.nsph.se/
mailto:info@nsph.se

