
 

Nu planerar vi för Svenska Psykiatrikongressen 2017 som kommer att gå av stapeln 

15-17 mars i Göteborg.

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning  
(abstract) till oss. 
Det kan handla om ny forskning, samverkansprojekt eller metodutveckling. Du kan också föreslå ett debattinlägg eller 
ett kulturinslag.
Vi förväntar oss att många tar chansen att bidra till att 2017 års kongress blir den bästa hittills! 

Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och en sammanfattning på max 150 ord.

Sammanfattningen skickas till Ullakarin Nyberg, ullakarin.nyberg@sll.se
Sista datum för inlämnande är den 16 oktober 2016.

Företag/landsting som önskar ställa ut på SPK 2017 – ta kontakt med Stina Djurberg, stina.djurberg@bornet.net 
senast den 1 oktober 2016

Inbjudan att skicka in kongressbidrag  
(call for abstracts)!

Tillräcklig bredd i kompetenser avseende såväl utrednings- 
som behandlingsinsatser som samverkan med omgivande 
aktörer och FoU-arbete och uppföljning av utfall. Här behövs 
såväl de olika professioner som idag ofta finns representerade 
i psykiatrin som delvis nya resurser som aktiveringspedagog 
och brukar-anhöriglots (peer support) och medarbetare 
med forskningserfarenhet och intresse. För att tillgodose 
patienternas behov av trygghet och flexibla lösningar 
rekommenderade det nationella självskadeprojektet att 
bemanningen under dygnets vakna timmar skulle motsvara 
antalet vårdplatser; för aktuell enhet 10 vårdplatser i två 
moduler om 5 patienter. 

Tydligt fokus på forskning och utvärdering i syfte att etablera 
ny kunskap och evidens för hur patientgruppen ska behandlas 
och även med ett sammanhängande uppdrag att fungera 
som kunskapsspridare nationellt. Utgångspunkt behöver här 
bland annat tas i den inventering av behandlingsprinciper 
och insatser som redan utförts inom ramen för det nationella 
självskadeprojektet.

Nuläge
För närvarande pågår ett arbete inom SU med att planera 
lämpliga lokaler som ska uppfylla krav på säkerhet, närhet 
till kommunikationer och omgivande lokalsamhälle, som 
annan sjukvårdsverksamhet, och natur och fysisk miljö som 
är lämplig ur ett salutogent perspektiv. Parallellt sker ett 

arbete med framtagande av vårdinnehåll utifrån tillgänglig 
kunskap och erfarenhet. Preliminär uppstart beräknas ske 
någon gång kring halvårsskiftet 2017.

Mathias Alvidius

Verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kanske har du något att berätta? 

Men tycker det känns övermäktigt att 
skriva en hel artikel?

Vi blir glada även för korta notiser!

Redaktionen

PSYKIATRISKA NYHETER 
P

S
Y

K
IA

T
R

IS
K

A
 N

Y
H

E
T

E
R 

  
  

 

78                  Tidskriften för Svensk Psykiatri #2, Juni 2016                                                    Tidskriften för Svensk Psykiatri #2, Juni 2016 79


