
Svensk Förening för Medicinsk Psykologi 

inbjuder till 

Nationell Balintkonferens i Lund 24-25 mars 2023 

Plats: Lund Locus Medicus, Tunavägen 5, Lund 

Tid: 24  mars 12.30 - 25 mars 13.00,  2023  

Tema: Omvärldsutmaningar för Balintarbetet 

Hur påverkas vi som läkare av den organisationsstruktur som vi arbetar i? Hur 

ser utrymmet ut för professionell självreflektion och utveckling inom 

sjukvården idag – bl a för möjligheten för professionell självreflektion i 

Balintgrupp eller i annan form?  Frågan berör både arbetet med våra patienter, 

kollegiala relationer, team-arbete och våra olika roller som medicinskt ansvarig 

läkare, studierektor, arbetsledare etc etc. Hur påverkas läkares 

självomhändertagande av oro och osäkerhet såväl i sjukvårdsorganisation som 

omvärld? Föredragen och diskussionerna avser att belysa detta för olika 

specialiteter samt undersöka hur Balintgruppen kan fungera som forum för att 

bearbeta dessa frågor och främja god sjukvård. 

Panel med inledande anföranden: Sara Banegas, spec allmän medicin, 

chefsläkare Praktikertjänst, Petra Jonsson Bygdevall, spec psykiatri och O&G, 

konsultpsykiater och ST-chef Psykiatri Stockholm SV, Jacob Engellau, spec 

onkologi, leg psykoterapeut, docent, överläkare SUS 

En grupp för Balintledarskaputveckling kommer att erbjudas intresserade. 

Pre-symposium fred 10.15-12.00 Balintledarutbildning – Arvet efter Balint: att 

återvända, åter använda och utveckla - reflektioner kring den pågående 

ledarutbildningen i Stockholm 

 

Konferensprogram 

Fredagen 24 mars 

10.15-12.00 Presymposium: Balintledarutbildning – Arvet efter Balint: att 

återvända, åter använda och utveckla - reflektioner kring den pågående 

Balintledarutbildningen i Stockholm med utgångspunkt från två Balinttexter av 

Enid Balint och Michael Courtenay (fördistribueras). Inledning av Henry 

Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, Pia Söderberg, spec allmän medicin och 

ST-studierektor och Sonja Holmquist, spec allmän medicin och ST-studierektor, 

Kalymnosmetodik-lärare. 



12.15-13.00 Registrering och lunch  

13.00-15.00 Panel och plenar diskussion.  

Inledande anföranden: Sara Banegas, spec allmän medicin, chefsläkare 

Praktikertjänst, Petra Jonsson Bygdevall, spec psykiatri och O&G, 

konsultpsykiater och ST-chef Psykiatri Stockholm, Jacob Engellau, spec 

onkologi, leg psykoterapeut, docent, överläkare LUS 

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 25 mars 

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- Snabblunch 

                                 

Konferenskostnad som inkluderar  lunch, middag inkl all dryck, samt kaffe/te: 

Medlem SFMP med betald avgift 2022, 2023:  1500:- ( 2000:- efter 10 feb) 

Medlem SFMP övriga:  1800:- ( 2300:- efter 10 feb) 

Ej medlem SFMP  2200:- (2700:- efter 10 feb) 

Vid återbud före 10 mars återbetalas hela avgiften med avdrag för administrativ 

kostnad 300:-. Därefter kan tyvärr ingen återbetalning göras. 

Sista dag för anmälan: 20 mars. Därefter kan inga anmälningar tas emot. 

Betalning Svensk Förening för Medicinsk Psykologi 

Plusgiro/Nordea  651450-9 



Var noga med att ange för vem inbetalningen görs. 

Använd den anmälningsblankett som finns på hemsidan www.sfmp.se, där 

också ytterligare information står att finna. Skicka ifylld blankett till 

info@sfmp.se 

 

 

 

 

http://www.sfmp.se/
mailto:info@sfmp.se

