Svensk Förening för Medicinsk Psykologi (SFMP)
inbjuder till

Nationell Balint-konferens i Stockholm22-23 april 2022
Förfrågningar info@sfmp.se

Tema: "Etik och etiska konflikter i det kliniska arbetet”
Plats: van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm
Föredrag, seminarium, diskussion och arbete i parallella smågrupper,
Läkarens roll – eller snarare roller - i modern sjukvård är komplex och kan generera etiska
konflikter i den kliniska praktiken.
Föredragen och diskussionerna avser att belysa detta för olika specialiteter samt undersöka
hur Balintgruppen kan fungera som forum för att bearbeta dessa frågor.
En grupp för Balintledarskaputveckling kommer att erbjudas intresserade.

Program
Fredagen 22 april
10.00-11.45 Studiecirkel på konferenstemat och med fokus på Balintgruppens möjligheter att
fungera som forum (artiklar för-distribueras)
12.00-13.00 Registrering och lunch
13.00-15.00 Inledande föredrag och diskussion av och med Madhuri Ann Gogineni: ”Etik i
den kliniska vardagen”
Madhuri är överläkare inom palliativ vård vid Stockholms sjukhem och ledamot
i SLS delegation för medicinsk etik
15.00-15.30 Kaffepaus
15.30-17.00 Arbete i Balintgrupper 1
17.00-17.10 Återsamling information

17.15-18.45 Årsmöten för
- Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Psykologi och
- Svensk Förening för Medicinsk Psykologi
19.00 Festmiddag –
Lördagen den 18 september
9.00-10.30 Arbete i Balintgrupper 2
10.30-11.00 Kaffepaus
11.00-12.30 Balintgrupper 3

12.30-13.00-Återsamling, sammanfattande diskussion
13.15- -Lunch
Ev efter lunch: walking tour Söders höjder beroende på intresse.
Konferenskostnad som inkluderar lunch, middag inkl all dryck, samt kaffe/te:
Medlem SFMP med betald avgift 2021, 2022: 1400:- ( 1900:- efter 15 mars)
Medlem SFMP övriga: 1800:- ( 2300:- efter 15 mars)
Ej medlem SFMP 2400:- (2900:- efter 15 mars)
Vid återbud före 7 april återbetalas hela avgiften med avdrag för administrativ kostnad 300:-.
Därefter kan tyvärr ingen återbetalning göras.
Sista dag för anmälan: 15 april. Därefter kan inga anmälningar tas emot.
Betalning Svensk Förening för Medicinsk Psykologi
Plusgiro/Nordea 651450-9
Använd den anmälningsblankett som finns på hemsidan www.sfmp.se, där också ytterligare
information står att finna. Skicka ifylld blankett till info@sfmp.se

