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Välkommen till



Liksom tidigare år har vi ett mycket brett program som rymmer både 

vetenskap, kliniskt användbar kunskap och kulturinslag med anknytning 

till psykiatri.

Programmet är  resultatet av ett engagerat arbete av programkommittéen 

under ledning av Ullakarin Nyberg och inte minst av att så många har 

velat bidra till innehållet!

Vi i SPFs styrelse är djupt tacksamma över det stora engagemang som 

finns för vår kongress.

Programmet uppdateras ständigt - läs den senaste versionen på vår

hemsida www.svenskapsykiatrikongressen.se. Sprid gärna programmet!

Den som blir medlem i SPF under pågående kongress får halverad 

medlemsavgift under 2017.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen, Svenska Psykiatriska Föreningen
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Ur programmet:

Introduktionsföreläsning:
“PÅ SPÅRET” 
Johan Cullberg och  
Marie Åsberg i första klass

Känslostormar - emotionell 
instabilitet och hjärnan 
Predrag Petrovic

Intervju med Sture Bergwall 
Helena Norman

Manlighet och självmord 
utifrån Niklas Ekdals bok 
”Hur jag dog” Ullakarin 
Nyberg samtalar med 
journalisten och författaren 
Niklas Ekdal

Litium - effekter, praktiskt 
handhavande och 
njurpåverkan 
Harald Aiff, Carl-Gustaf 
Elinder, Mikael Landén

Psykiater + egenföretagare 
= sant!  
Kristoffer Södersten,  
Christina Ysander

Hur förhåller vi oss till våra 
intervjupersoner?  
Om Macchiarini-affären 
Svante Nyberg samtalar med 
journalisten Bosse Lindquist

TEATER: Millas Mirakel 
En föreställning om 
högstadietjejen Milla som 
utsätts för mobbing och 
hennes väg tillbaka till ett bra 
liv genom en inre hjälteresa. 
Efterföljande diskussion med 
producent och ensemble

Hjärnavbildning – har 
forskningen betydelse för 
den kliniska vardagen?  
Lars Farde, Johan Lundberg, 
Ingrid Agartz

Nationella riktlinjer för 
personlighetssyndrom 
Lisa Ekselius m fl.

Should I stay or should I go? 
The Brain Drain Study om  
migration bland europeiska 
ST-läkare i psykiatri 
Tove Mogren,  
Mariana Pinto Da Costa

Samlarsyndrom - varför 
slänger de inte bara 
skräpet?  
Christian Ruck

Psykiatrisk Diagnostik 2.0 
Jörgen Herlofson, Herman 
Holm, Lars Jacobsson,  
Lena Nylander

Vad innehåller ”Nationell 
kvalitetsplan för 
äldreomsorgen”?
Susanne Rolfner Suvanto

Hur fungerar en tonårings 
hjärna på nätet?
Irene Perini

Psykiatrisk forskning i 
Sverige - en översikt. 
Psykiatrins professorer 
rapporterar om aktuell 
forskning

Genetiska orsaker till 
syndrom, missbildningar och
utvecklingsstörning
Ann Nordgren

Väggen - en utbränd 
psykiaters noteringar
Pia Dellson

Heldygnsvård för patienter 
med självskadeproblematik 
– finns det rätt och fel?
Basil Ali, Sophie Westling

Svagbegåvning – det dolda 
handikappet och dess  
konsekvenser
Kent Thuresson, Julia  
Walvenius

I hjärnan på en psykopat
Katarina Howner

Transkulturell psykiatri
Patientberättelsen som en 
väg till bättre vård
Sofie Bäärnhielm m fl

Sorgepanel 
Ulrika Jannert Kallenberg, 
Susanne Osten

Slutföreläsning  
Psykiatrins möjligheter och 
utmaningar  
Mariana Pinto da Costa, 
Signe Dagh, Tove Mogren



PRAKTISK INFORMATION

KOSTNAD: 
Medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen: 4600: -
Pensionerad medlem: 3000: -
Icke-medlem: 5500: -

FÖRTÄRING: 
Följande ingår i kongressavgiften: 
För- och eftermiddagskaffe, lunch onsdag och torsdag, mingel onsdag kväll 

MINGEL: 
Onsdag 15 mars, kl. 17.15 i kongresshallen (ingår i kongressavgiften men måste föranmälas)

KONGRESSMIDDAG: 
Torsdag den 16 mars, kl. 19.30, Estrad, Svenska Mässan med underhållning av  
Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd Pris: 500 kronor exkl. dryck

Du anmäler dig på vår hemsida: www.svenskapsykiatrikongressen.se
Sista anmälningsdag 1 mars 2017.
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