
  NYHETSBREV   IFS Stockholmsdistriktet   

  Det lackar mot jul och snart är året slut. 2023 års aktiviteter i IFS Stockholmsdistriktet planeras nu. Lördagen 25 mars kl. 11.00-14.00 är det dags för årsmöte i IOGT Klaras lokaler med föreläsning om något angeläget ämne inom schizofreni – vi återkommer om föreläsare. Motioner måste vara Stockholmsdistriktets kansli tillhanda före den 3 mars 2022. Boka dagen för årsmötet redan nu.  Se i kalendariet och separata inbjudningar vad som är på gång. Fler föreläsningar och tema-kvällar kommer erbjudas under året.  Du är alltid välkommen att höra av dig om du har några förslag eller funderingar. Vi tar gärna emot uppslag till framtida föreläsningar och grupper samt teman för medlemskvällar.   Psykiatri 2025  Region Stockholm engageras i ett utvecklings-arbete inom psykiatri under samlingsnamnet Psykiatri 2025. En del av detta utgör en genom-lysning av psykosvården för nyinsjuknade. Målsättning med utvecklingsarbetet är att för-bättra för patienterna och öka jämlikheten i enlighet med vårdprocesserna samt öka pati-entens delaktighet i sin egen vård. Ett vårdför-lopp för förstagångsinsjuknade finns framtaget.  Ett första steg är att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att göra en kartläggning av nuläget.  IFS Stockholmsdistriktet ingår i arbetsgruppen.  

 KALENDARIUM våren 2023  Kafékväll för partner onsdagen 18 januari  18.00-19.30 I vår lokal på S:t Eriksgatan 33  Kafékväll (allmän) onsdagen 18 januari 18.00-19.30 S:t Eriksgatan 33   Kafékvällar kommer därefter att hållas den tredje onsdagen i månaden samma tid.  Psykologledd grupp startar 20 mars 18.15   S:t Eriksgatan 33   Årsmöte lördagen 25 mars 11.00-14.00 I IOGTs lokal Klara Södra Kyrkogata 20  Under planering är: Studiecirkel Prospect Syskon Studiecirkel Prospect Familj och vänner Studiecirkel Prospect Vuxna Barn Föreläsning om nationella anhörigstrategin  
 OBS! Till alla aktiviteter krävs anmälan då platserna är begränsade och om vi måste ställa in eller mötas digitalt. Portkod behövs i flera lokaler och det meddelas i så fall. 
 Under våren fortsätter de grupper som startats under hösten, t ex psykologledd samtalsgrupp, träffar för vuxna barn och kamratgrupper för anhöriga. 
 Kom ihåg att anmäla din mailadress så skickar  vi nyhetsbrev och inbjudningar digitalt till dig.  Ju fler vi når per mail desto mer resurser sparas  till annan föreningsverksamhet. Dessutom får du  informationen snabbare. 
  Kontakt IFS Stockholmsdistriktet Tel: 08-650 22 95 E-post: info@ifsstockholmsdistriktet.se       



 

        Ett viktigt upprop 
I senaste numret av Empati (nr 4 2022) uppmanar Schizofreniförbundets ordförande Margaretha Herthelius och vice ordförande Lennart Lundin till en riksomfattande kampanj med start i början av mars. Kampanjen utgår från Socialstyrelsens utvärdering av vård och stöd vid schizofreni. (Rapport från Socialstyrelsen nr 2022-8-8072).   Rapporten visar att det finns stora regionala skillnader i hur patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd får stöd och vård utifrån hur de nationella riktlinjerna vid schizofreni har genomförts i landet.  Kampanjen som avser att tydliggöra behoven inom psykosvården och att påtala brister som Socialstyrelsens rapport påvisar. Schizofreniförbundet har tillsatt en kampanjgrupp som ska planera och bland annat  ta fram material till stöd för lokala aktiviteter. I arbetsgruppen ingår Anders Printz som också initierat kampanjen.  Lokalt och individuellt engagemang i kampanjen välkomnas. Kurser i Funktionsrätts regi samt lokala aktiviteter som studiecirklar eller annat är idéer som redovisas för de medlemmar och lokalföreningar som vill delta i kampanjen.  Medlemmar som vill framföra synpunkter eller vill delta i kampanjen kan maila eller ringa till info@ifsstockholmsdistriktet.se tel 08-650 22 95.    Vi vill med detta sista nyhetsbrev för i år önska er alla en riktigt  
 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
  

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 Södertälje, lokalgrupp Agneta Widén  E-post: eagneta.widen@gmail.com  IFS Nacka-Värmdö Livgivarna Monica Beckman  Tel. 073 509 43 75   E-post: mona.beckman@telia.com  IFS AP Tyresö-Haninge Maria Ode Tel. 070 429 33 64   E-post: maria@rodret.eu  IFS Vallentuna  Birgitta Nedin  Tel. 073 991 76 94 birgitta.nedin@ownit.nu Antonio Paras 070 964 98 06  IFS Österåker-Danderyd-Vaxholm Kent Blomnell  Tel. 073 223 99 10 E-post: kent.blomnell@outlook.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 E-post: rosariogug@msn.com  


