
VÄLKOMNA TILL IFS 
STOCKHOLMSDISTRIKTETS 
NYHETSBREV HÖST 2020! 

Hösten har kommit och vi i IFS Stockholms-
distriktet försöker ha igång verksamhet trots 
Coronasituationen.  Se i kalendariet och 
separata inbjudningar vad som är på gång. 
Föreläsningar erbjuds både begränsade platser 
fysiskt på plats samt möjligheten att kunna 
delta via video. Ni är alltid välkomna att höra av 
er om ni har några frågor eller funderingar. 
 

Kontaktuppgifter IFS Stockholmsdistriktet 
Tel: 08-650 22 95 
E-post: info@ifsstockholmsdistriktet.se 
 
 
 

Rapport från årsmötet 
Uppskjutet på grund av Corona hölls Distriktets 
årsmöte den 22 aug utomhus. Till ordförande 
valdes Monica Beckman och till vice ordförande 
samt kassör valdes Ulla Elfving Ekström.  
 
Kontaktuppgifter till de lokala föreningarna 
eller lokalgrupper i Stockholms län hittar du på 
baksidan av nyhetsbrevet.  
 
 
 
 
 

 
 

                  Projektet BUSKUL 
Schizofreniförbundet driver ett projekt som 
heter BUSKUL " Barn och Unga, Kunskap ut i 
Landet". Det är ett uppsökande projekt för att 
stötta och ge kunskap till barn och unga i utan-
förskapsområden, däribland Järvaområdet här 
inom Stockholms län, som lever i familjer där 
det förekommer schizofreni eller annan allvar-
lig psykossjukdom. Projektet har nyligen skapat 
det samtalsprogram som det stödjande arbetet 
sedan ska använda. Dessutom är en hemsida 
för projektet under uppbyggnad och det kom-
mer inom kort ut en informationsfilm om detta 
viktiga projekt.  
 
Om du vill veta mer är du alltid välkommen att 
kontakta Schizofreniförbundet på 
office@schizofreniforbundet.se eller projekt-
ledare Stefan Björnstam på 
stefan.bjornstam@schizofreniforbundet.se 

 

Oktober 2020 

 
 
 

Med önskan om en fin höst trots 
omständigheterna! 
 
 
 

KALENDARIUM 
 
Syskonkafé 3 nov 
 
Föreläsning av överläkare Mats Ek 9 nov 
 
Fråga juristen! Maria Nyström Agback svarar på era 
juridiska frågor 24 nov 
 
Vi tar gärna emot uppslag till framtida föreläsningar och 
grupper samt teman för medlemskvällar. Har du idéer för 
någon annan typ av verksamhet så passa på att delge oss 
dina tankar.  
 
 
 

RAG 
RAG står för ”regional arbetsgrupp för schizofreni” som 
har bildats med representanter för regionala och privata 
verksamheter, socialpsykiatri samt en representant från 
IFS Stockholmsdistriktet (Ulla Elfving Ekström) och en 
från RSMH Stockholm-Gotland. Övergripande mål är att 
utveckla en regional spridnings- och 
implementeringsplan för ”Vård och insatsprogram 
schizofreni” (VIP) inom Stockholm och Gotlands 
Regioner.  
VIP hittar du på www.vardochinsats.se  
Ni som känner till och har synpunkter på ”Vård- och 
insatsprogram schizofreni” är välkomna att maila på 
programmet till info@ifsstockholmsdistriktet.se  
eller ringa 08-650 22 95. 
 
 
 
 
 



 

 
Kontaktuppgifter till våra lokala föreningar samt 
lokalgrupper inom Stockholms län 
 
IFS Centrala Stockholm   
Ulla Elfving Ekström  
Tel. 08 654 43 69 
S:t Eriksgatan 33, 112 39 Stockholm 
E-post: info@ifscs.se 
www.ifscs.se 
 
IFS APs ”Gnistan” Södertälje 
Lena Jansson  
Tel. 070 93709 79  
E-post: lenajansson123@hotmail.se 
 
IFS Nacka-Värmdö Livgivarna 
Monica Beckman  
Tel. 073 509 43 75   
Sätravägen 11, 133 38 Saltsjöbaden 
E-post: mona.beckman@telia.com 
 
IFS AP Tyresö-Haninge 
Maria Ode  
Tel. 070 429 33 64 
E-post: maria@rodret.eu 

 
 

 
IFS Vallentuna  
Linnéa Nyman  
Tel. 076 173 38 33, 
Bällstavägen 9, 186 50 Vallentuna 
E-post: linneanyman@tele2.se 
Birgitta Nedin,  
Tel. 08 511 795 54 
 
IFS Österåker-Danderyd-Vaxholm 
Kent Blomnell  
Tel. 08 540 246 45 
Gunilla Eklöf,  
Tel. 073 641 81 30 
E-post: gunillaeklof@telia.com 
 
IFS Täby, lokalgrupp 
Anders Classon 
Tel. 070 832 46 21  
E-post: anders.classon@gmail.com 
 
IFS Upplands Väsby-Sigtuna-Sollentuna, lokalgrupp 
Maria Guglielmeti  
Tel. 070 441 49 60 


