
Vi bjuder på eftermiddagsfika, buffé på kvällen den 9:e, samt förmiddagsfika och en ”take 

away” lunch den 10:e.  

 

 

STOR-CEPI 2022 
 
Varmt välkomna till vår Stor-CEPI träff den 9-10 november då vi träffas i ett lunch-till-
lunch-möte. I år har vi verkligen ett spännande program (som vanligt). Äntligen kan vi 
träffas på riktigt!  
 
Förutom att presentera och lyssna på pågående projekt kommer vi ha en 
forskningsverkstad för att bidra och ge en skjuts framåt för de som har eller vill utveckla 
en ansökan inom området psykisk hälsa.  
 
Ni som ska presentera pågående projekt får ca 20 minuter på er, med utrymme för 
diskussion. Ni som ska berätta om er projektidé i forskningsverkstaden får 10 minuter för 
att inleda och berätta om idén för er grupp (A eller B) som sedan hugger i med strategi och 
tänk. Varje gruppdiskussion lyfts sedan så att alla CEPIster kan lyssna och ge värdefulle 
kommentarer.    
 
Skicka PP till Elisabeth senast den 7 november. Ni som inte har skickat in ett abstract (titel, 
bakgrund, syfte och frågeställningar) på er projektidé ska även skicka in den senast då.  

 

Vänliga hälsningar 

Ulrika, Urban och Elisabeth 
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Program dag 1 

13.00 – 13.10 

Ulrika och Urban inleder, välkomna tillbaka till Lund efter år av pandemi och digitala möten 

Presentationer kopplat till pågående projekt  

13.10-13.30 Klara Forsberg – Aktivitetsengagemang, coping och personlig återhämtning bland personer 

med psykisk ohälsa som deltar i ett sensoriskt moduleringsprogram. 

13.30-13.50 Urban Markström – Användande av alternativa metoder i studier om boende och livsmiljö 

för personer med psykisk funktionsnedsättning.  

13.50-14.00 Bensträckare 

14.00-14.30  Verner Denvall & Kristina Stylianides —” Take Away - utfasning av etablerade metoder när 

det finns bättre alternativ. Rapport från ett projekt som studerar utmaningarna att ta bort 

gamla arbetsmetoder”. 

14.30-14.50  Fikapaus 

14.50-15.10  Katarina Grim– ”Brukarinflytande under Covid-19: Erfarenheter hos brukarorganisationer på 

området psykisk hälsa”. 

Forskningsverkstad- projektidéer som vi vill utveckla  

15.10-15.20  Ulrika och Urban – Nationellt på forskning om psykisk hälsa (Forte) och gemensam 

diskussion om tips och utmaningar med att söka medel  

15.20 – 16.00 Grupp A 15.20 – 16.00 Grupp B 

Mikael Ahlborg och Katrin Häggström—Social 
capital for identification and support of young 
people's mental health 

Annika Lexén och David Rosenberg – Managing 
Study, Stress and Mental Health at University-
Developing and evaluating complex mental health 
framework, a Mass Open Online Cource (MOOC) a 
virtual peer support program  
 

16.00-17.00  Återkoppling i helgrupp utifrån gruppernas diskussioner (Ulrika och Urban moderatorer) 

18.00-            Vegetarisk buffé och trevligheter i personalrummet ; ) 
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Program dag 2 

09.00 – 09.10 God morgon och tankar från gårdagen 

 

Presentationer kopplat till pågående projekt 

09.10-09.30 Elisabeth Argentzell, David Rosenberg, Ulrika Bejerholm —Peer Support och några exempel 

från Individual Placement and Support (IPS) och Flexible Assertive Community Treatment 

(FACT) samt från kommunal och regional kontext i Sverige.   

 

Forskningsverkstad- forskningsprojektidéer vi vill utveckla  

09.30 – 10.10 Grupp A 09.30 – 10.10 Grupp B 

Emmy Nilsson—I dialog för psykisk hälsa inom 
primärvården-Utveckling och utvärdering av en 
intervention 

Elisabeth Argentzell—Minskning av tvångsvård via 
sensory rooms 

 

10.10-10.30  Fika och fralla 

10.30-11.30  Återkoppling i helgrupp utifrån gruppernas diskussioner (Ulrika och Urban moderatorer) 

11.30-12.00  Sammanfattning av dagarna och CEPI 2023 

12.00 -         Hej och vi ses, glöm inte din ”take away”  

 


