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Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi har till syfte att främja den
vetenskapliga utvecklingen av medicinsk psykologi och psykoterapi samt att
verka för de psykologiska, psykosomatiska och holistiska aspekterna inom alla
former av hälso- och sjukvård. Föreningen är öppen för alla intresserade. Den
utgörs idag främst av läkare med varierande specialisering och till en mindre del
av medlemmar med annan grundutbildning: psykologer, kuratorer,
psykoterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster.
Föreningen värnar särskilt om utvecklingen av dessa områden inom grund-,
vidare- och fortbildning av läkare.
Studiet av relationen till patienten och förståelsen av patienten, såväl för läkare
som för andra yrkesgrupper i vården, i s.k. Balint-grupper har sedan många år sin
nationella förankring inom föreningen, som regelbundet arrangerar utbildning för
balintgruppledare och konferenser för utveckling av denna arbetsform.
Föreningen är medlem av The International Balint Federation.
Föreningen ingår i Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Psykologi,
tillsammans med den psykoanalytiska föreningen. Inom Föreningen anordnar
regelbundet symposier, workshops och studiedagar i olika läkarkonferenssammanhang.
Vartannat år anordnar föreningen en skrivartävlan om det kliniska mötet ur etisk,
medicinsk-psykologisk, teoretisk och/eller litterär synvinkel.
Som medlem i föreningen får du vår tidskrift Bulletinen som utkommer med två
nummer årligen eller ett dubbelnummer. Bulletinen och övrig information om
föreningsaktiviteter, sektionsprogram, konferenser och möten här och på andra
håll i Europa skickas till dig via email. Allt detta finns även på hemsidan
www.sfmp.se eller www.balint.se som dock endast uppdateras några ggr per år.

Föreningsavgifter och uppdatering av uppgifter
Medlemsavgiften är 200:- (inkl. prenumerationsavgift för Bulletinen 150:-) och
insätts på föreningens plusgirokonto 651450-9. Ange yrke samt ev.
specialintresse,
t.ex. Balintgrupper, undervisning i medicinsk psykologi, psykosomatik,
konsultation etc. Glöm inte att meddela din e-mailadress.
Medlemskap för studerande, AT-läkare, PTP-psykologer och motsvarande är
gratis. Likaså utgår ingen avgift för medlemmar i föreningen som helt upphört
vara yrkesverksamma.
Om du ändrar e-postadress – anmäl detta via info@sfmp.se.

Styrelsen 2018-2019 för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi
Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut,
Stockholm
Vice ordförande: vakant
Kassör: David Svaninger, ST-läkare, allmänmedicin, Borås
Sekreterare: vakant cirkulerar inom styrelsen
Övrig ledamot: Carin Gram, allmänläkare, Malmö
Övrig ledamot: Jacob Engellau, överläkare, onkologi, leg psykoterapeut, Lund
Övrig ledamot: Anders Birr, överläkare, onkologi, Malmö

Redaktören har ordet
Vilket fantastiskt nationellt Balintmöte vi hade 13-14 april i Lund! Stort tack till
de skånska kollegor, som var våra omtänksamma värdar och till alla deltagare,
som gjorde dessa dagar så inspirerande. I detta nummer finner du en
programsammanfattning och ett bildreportage från mötet.
Datum för nästa nationella Balintmöte blir 5-6 april 2019. Boka in tiden redan
nu! Plats och program meddelas senare.
I denna Bulletinen finns utförliga och bildrika reserapporter från den
internationella Balintkongressen i Oxford.
Här finner du också ett abstract av och länk till en nu publicerad artikel av Roland
Koch, allmänläkare, Elsa Lena Ryding, gynekolog, och Stephanie Joos om
misslyckanden i interaktionen mellan patienter och vårdare i svensk sjukvård – en
läsvärd artikel i ett mycket angeläget ämne. Vi hade gärna lyssnat på detta
föredrag i Oxford, men det blev inte antaget för presentation (sic!).
Stefan Bálint har skickat redaktionen en bild från återsamlingen 1 juni 2018 av
deltagare i den skånska Balintledarutbildningen 2010-12 - den utbildning i
Malmö som Stefan ledde.
Vi aviserar föreningens skrivarsymposium med program och abstract på
Framtidens Specialistläkare 6 september 13.15-14.45 som leds av Pia Dellson,
Elsa-lena Ryding och undertecknad. Tre bidrag ur den senaste skrivartävlingen
kommer att presenteras.
Slutligen föreningens verksamhetsberättelse för 2017
Och så Kalendariet!
Kom gärna med kritik, kommentarer och ändringsförslag.
Mycket läsnöje!

Med vänlig hälsning
Henry Jablonski
Redaktör för detta nummer av Bulletinen

Abstract
NEGOTIATING HEALTH: patients’ and
guardians’ perspective on “failed”
patient-professional interactions in the
context of the Swedish health care system
av Roland Koch1* , Stefanie Joos1 and Elsa-Lena Ryding2
Denna intressanta artikel blev inte antagen till den internationella Balintkongressen i Oxford.
Dessbättre är den nu publicerad och kan i sin helhet läsas via länken
Koch et al. BMC Health Services Research (2018) 18:361
https://doi.org/10.1186/s12913-018-3160-4
Abstract
Background: Sweden has a largely tax-funded health care system that aims at providing equal access for
everyone.
However, the individual’s perception and experience of the health care system remains a relevant topic for
researchers. The aim of this study is to learn the patient’s perspective on how patients and professionals
negotiate
in the social context of the Swedish health care system.
Methods: Eight essays that had spontaneously been contributed to a medical writing contest were analyzed using
narrative methods. Narratives were defined as a sequence of clauses that correspond to an order of events in the
narrator’s biography. The analysis comprised a three-step process. First, the essays were read and narratives
were extracted. Second, an agency analysis was performed. Third, an analysis of social positioning was
employed.
Results: The Swedish health care system provides the social context and background for negotiations between
patients and professionals. The narrators position the protagonists of the illness narratives as either patients or
guardians of underage patients. The protagonists meet health care representatives in negotiation situations. Due
to the lack of emotional connection between the negotiating parties, impossible situations arise. False promises
are
made which ultimately result in the patients’ suffering. Thus, all negotiations failed from the narrators’
perspective.
Conclusion: The narrators invited their audience to solve negotiation situations differently. This study discusses
some actions that may help navigate negotiation situations: Health care providers should acknowledge the
patient’s or guardian’s social position and dilemma, allow emotions, involve all parties in the decision-making
process and manage expectations. Writing competitions may provide a tool for experience-based assessment of
health care systems.
Keywords: Negotiating, Professional-patient relations, Narration, Narrative analysis, Writing, Patient
acceptance of health care, Writing competition

Sammandrag av
rapporter från Balintkongress Oxford 6-10 september 2017
red. Henry Jablonski
Detta är ett sammandrag (som också publicerats i AllmänMedicin hösten 2017) av ett antal
reserapporter, som i sin helhet återfinns nedan
Stefan Bálint, Jacob Engellau, Sonja Holmquist och Pia Söderberg

Ett dussintal svenska Balint-intresserade kollegor från Jokkmokk i norr till Skanör i söder
deltog i den 20:e Internationella Balintkongressen. Hälften var (som sig bör) allmänläkare.
Psykiatri, psykoanalys, gynekologi, onkologi var också representerade, vilken återspeglar
Balint som en mötesplats som vidgar och fördjupar det kliniska perspektivet. Konferensen
hade samlat 220 delegater från ett 30-tal länder.
Temat var Balint Theory and Practice: Exploring Diversity - så relevant i en tid då många
människor flyr sina hemländer och kommer till nya platser, där både invånarna och de
nyanlända möts med de mest skiftande bakgrunder. Programmet innehöll föredrag, parallella
workshops och obligatoriskt deltagande i fem sessioner i en Balintgrupp.
Kebble College är en magisk mötesplats, så likt Harry Potters Hogwart! Vi inkvarterades i
1800-tals-byggnader, vid vilka en modern konferensanläggning uppförts. Maten intogs på
bänkar i matsalen med färgade glasfönster och rader av porträtt på gamla rektorer och präster
som verkat vid skolan. När som helst kunde de gamla porträtten börja röra sig. Det
inspirerade oss deltagare att börja röra oss ur våra egna ramar. Platsen var som gjord för ett
intensivt professionellt och personligt utbyte.
Den irländske poeten Padraig O Tuama slog an tonen i sitt öppningstal:
"The I has a story, stored in the body that the doctor touches, and the doctor
knows what he has touched, and the doctor listens........The ways in which a
person is desperate to say to you that they are more than their symptoms, even
though they fear in the deepest part of themselves that they are no better than
their symptoms".
Citatet belyser utmaningen i mötet mellan läkare och patient. Den erfarne Balintorienterade
klinikern kan också avläsa skuggsidan – det som Michael Balint kallade the collusion of
anonymity och som innebär att såväl patient och som läkare kan skärma av - att bara vara
symtom och symtomtolkare. Även om vi behöver såna försvar understundom, så leder en
sådan praxis bort från patient-centrerad vård och främjar slöseri med vårdresurser.
Plenära presentationer

Shameel Khan och Aisha Sanober från Pakistan beskrev sitt arbete med att starta
Balintgrupper för en blandad grupp av sjuksköterskor och läkare inom palliativ vård – den
första psykologiska handledningen i landet! Arbetet i gruppen påverkas av det pakistanska
samhällets komplexa språkliga, sociala och religiösa verklighet. Fritt tänkande och
yttrandefrihet kan inte tas för kulturellt givet. Vi imponerandes av hur känsligt och moget
dessa Balintgruppledare navigerade.
Henry Jablonski och Elsa-Lena Ryding redovisade ett Balint-projekt för anestesiologer och
intensivvårdsläkare på ett Stockholmssjukhus, troligen det första i världen inom denna
specialitet så präglad av livsavgörande beslut under tidspress. Projektet var väl förberett och
administrativt förankrat, vilket gjorde det möjligt för ett stort antal läkare att delta. De
hierarkiska barriärerna kunde påverkas. Såväl yngre som mycket erfarna läkare uppskattade
att tala om professionella svårigheter i grupp. I en arbetsmiljöstudie kunde man finna att
diskussionsklimatet på kliniken i sin helhet förbättrats väsentligt.
Flera föreläsningar berörde Balint-arbete i geografiskt avlägsna områden och frågor kring hur
man kan handskas med kulturella olikheter i vårdsituationer. Ett föredrag handlade om
Balintgrupper per telefon! i Australiens Northern Territories som innebar att sk Aboriginal
Cultural Educators kunde stödja relativt oerfarna yngre läkare; en annan om Balintgrupper på
Guadelope; en tredje om hur man i Balintgrupper för all personal på en hematologisk klinik i
Paris tog hand om patienter som kom från franska kolonier i Stilla Havet.
Presidenten i Balintfederationen, den amerikanske allmänläkaren Donald Nease, (han
påpekade att det bara var förnamnet som han hade gemensamt med en annan president)
redogjorde för ett lovande pilotprojekt med en web-baserad internationell Balintgrupp.
Projektet har initierats av WONCAS Young Doctors´ Movement. Hur vore web-baserade
Balintgrupper under kvalificerad ledning för svenska allmänläkare som arbetar på avlägsna
platser? Ett sådant projekt skulle nog gagnas av en ”kick-off in real life”.
Den lilla Balintgruppen (5 sessioner 90-120 min)
Under konferensen var deltagande i en egen Balintgrupp under fem sessioner (90-120 min
vardera) obligatoriskt. Dessa grupper hade litet varierande inriktning, som belyses av dessa
fyra rapporter.
Sonja Holmquist: Då jag och Pia Söderberg tränar för att bli Balintgruppledare valde vi båda
att delta i var sin grupp inriktad mot ledarskapsträning. Min hade tolv medlemmar med
varierande erfarenhet av Balint-ledarskap.. Judy Malone från Storbritannien och Jeffrey
Sternlieb från USA ledde gruppen med tydlighet och lyhördhet. Arbetsgången var denna:
Deltagarna fick anmäla intresse för att vara ledare, två varje gång. En eller två observatörer
utsågs och sen hölls en vanlig Balint-session. Diskussionen efterpå hade ledarskapet i fokus.
Vi ”tilläts” inte komma med någon återkoppling om fallet om vi inte samtidigt reflekterade
över vad det var som ledarna för gruppsessionen gjort som påverkade den synpunkt man
hade. Det blev ledarskapsträning på riktigt! Det gavs utrymme att diskutera allt från
grupptekniska detaljer till mer komplexa frågor som: Hur hanterar man konflikt i gruppen?
Hur styra utan att störa medlemmarnas fria tänkande? Temat diversity - mångfald återkom vi
ofta till. Som vid tidigare konferenser och kongresser så är det också en fantastisk upplevelse
att träffa så många engagerade läkare, psykologer och andra yrkesgrupper från olika delar av
världen. I min grupp fanns deltagare från fem världsdelar. Vetskapen om att någonstans på

andra sida jorden sitter en annan läkare som också kämpar med att förstå sig själv och sina
patienter - det ger hopp!
Stefan Bálint: Jag hade vid ett tidigare tillfälle deltagit i en Balint Psykodrama workshop med
psykoanalytikern och barnpsykiatern Jean-Pierre Bachmann (Genéve) och psykoterapeuten
Esti Rimmer (Newcastle). Nu ledde de tillsammans med Marie Noelle Laveissiere, Paris. Vi
var 15 personer från fyra världsdelar. För de flesta var detta en helt ny Balintgrupp-teknik.
Efter en kort introduktion kom gruppens arbete igång. Jag blev även denna gång tagen av hur
snabbt det går att överbrygga kulturella, yrkesmässiga och språkliga barriärer och komma in i
”Balintorkestern”, där vi alla spelar i samma tonart, men med olika stämmor. Ett undantag var
en deltagare utan någon erfarenhet av Balintgrupp alls. Hon spelade i en egen tonart och
tyckte att det var för lite ”action och flow”.
Min upplevelse var att doktor-patient interaktionen gestaltades påtagligt. Man kände sig
närvarande i falldragarens mottagningsrum. Metoden är avhängig ledarnas lyhördhet och
förmåga att välja ut specifika scener ur läkarens berättelse. Kanske är det en nackdel att
gruppen inte var lika aktiv som de ”vanliga” Balintgrupper jag leder och deltagit i.
Jacob Engellau: Jag ledde en grupp tillsammans med en fransk-brasiliansk psykoanalytiker
Alice Polomeni från Paris. Mångfald var mycket påtagligt vad gällde gruppmedlemmarnas
språkliga och kulturella bakgrund och preferenser . Det fanns också stora skillnader i Balinterfarenhet. Men dessa skillnader kunde överbryggas såsom oftast sker i internationella Balintgrupper. Det blev en kraftfull bekräftelse på Balint-metodens effektivitet när det gäller att
skapa en trygg, kreativ och utforskande atmosfär som möjliggör ett fokus på den
problematiska kliniska situationen trots att utgångsläget för deltagarna är så varierande.
Henry Jablonski: Tillsammans med en erfaren nyzeeländsk allmänläkare, Di Nash, ledde jag
en grupp med nio deltagare från sex olika länder. Vi hade aldrig möts tidigare. När vi fick
veta att vi skulle leda en grupp, så ordnade vi ett Skype-möte för att stämma av. Det
underlättade arbetet när vi väl var på plats. Gruppen bestod av sex läkare, en arbetsterapeut,
en socialarbetare och en psykoterapeut. Det fanns stora skillnader i yrkes- och Balinterfarenhet. Det uppstod ett grupp-klimat som från det allra första fallet gjorde det möjligt att
beröra etiskt mycket svåra och för den presenterande kollegan plågsamma kliniska situationer.
Samarbetet med min ledarkollega var berikande och bekräftade på nytt värdet av den
kombinerade psykoanalytiska/psykologiska och somatiska kompetensen som en viktig
förutsättning för att leda Balintgrupper. Vi utvärderade vårt samarbete och våra interventioner
i gruppen. Dr Nash konstaterade: ”Oftast finns det inget rätt eller fel. Men det man gör får
konsekvenser! Och det är viktigt att veta om det.”
Inramning
Lägg därtill en guidad vandring genom Oxford, kvällsseminarier med filmvisning med Balintankaret och cineasten John Salinsky, en blåskvartett-konsert i college-kapellet, en pub-afton
med dans till levande musik och en festmiddag med ett 20-tal sångframträdanden där det
svensk-danska bidraget var i topp! Få konferenser förenar så mycket allvarligt professionellt
reflekterande med så mycket vänlighet och glädje som en Balintkongress!

Pia Söderberg och Jacob Engellau

Sonja Holmquist, Stefan Bálint, Henry Jablonski, Stine Fredslund (allm läk och ord i den danska
Balintföreningen)

Matsalen i Kebble College. som ur Harry Potter

Pia Söderberg och Sonja Holmquist Stefan Bálint,
Fredrik Molin och Anders Birr

Elsa-Lena Ryding, Markus Beland, Dorte Kjeldmand

International Balint Song Contest: Rule Balintians – danskt-svenskt körverk – framförs av fr vänster Anders
Häggmark, Henry Jablonski, Fredrik Molin, Pia Söderberg, Dorte Kjeldmand, Markus Beland, Jörgen
Straebeck

Fler körmedlemmar: Elsa-Lena och Erik Ryding, Helena Nielsen, Gunnar Axelgaard, Anders Birr, Tove
Mathiesen, Sonja H

Reserapport 1 Oxford
Balint Theory and Practice: Exploring Diversity
av Jacob Engellau

Already in the introduction, a tone for the meeting was set. The Irish poet and storyteller,
Padraig O Tuama, made us not only listen, but also look deep into ourselves as he eloquently
explored the concepts of diversity and otherness. The power of the narrative was breathtaking.
His mastery of words allowed us to experience the personal perspectives offered as images.
Among the many revelations of how people, patients, can be perceived one stuck particularly
in my mind
"The I has a story, stored in the body that the doctor touches, and the doctor knows what he
has touched, and the doctor listens........The ways in which a person is desperate to say to you
that they are more than their symptoms, even though they fear in the deepest part of
themselves that they are no better than their symptoms".
The presentation of papers
During the Congress, there were daily sessions of presentations of projects and efforts to
implement the Balint method in settings in which diversity and otherness was a challenge.
From these, I shall give but a few examples that highlight these endevours.
Shameel Khan and Aisha Sanober from Karachi in Pakistan presented the results of a pilot
project at the Palliative Care Unit at Aga Khan University Hospital. In mixed groups of
doctors and nurses they had introduced the Balint method, and summarized their results and
experiences. The challenges of navigating cultural diversity, language barriers, power
structures and religious beliefs were considerable. In only half an hour, most of listening to
their presentation not only learnt more about Pakistan than I thought possible in such a short
time, but were also humbled by their determination to overcome these challenges in this
pristine setting. Their work is the first psychological supervision in Balint groups in Pakistan.
From Sweden, Henry Jablonski and Elsa Lena Ryding presented the experiences from
introducing Balint groups in a large department of Anaesthesiology at a Karolinska University
Hospital. Serendipity, and a well prepared project work-up, allowed for a considerable
number of physicians to participate. In sum, the findings were that administrative support is a

prerequisite for setting up Balint groups in this setting, and the project also demonstrated an
improved work atmosphere at the department among group participants.
There were several presentations of the experiences of working in extremely rural areas,
directly or indirectly having to manage issues of diversity. One example of this, was the
efforts to improve the understanding of hematology patients coming from distant, culturally
very different islands in the Pacific, the Pacific French Territories. These patients with severe
hematological diseases are for long periods of time admitted to a highly specialized
hematology unit at a Parisian tertiary hospital. The reflective, Balint-like, multi-disciplinary
groups were also introduced to the cultural differences involved by low-level staff, janitors
and cleaners, originating from these territories. The results were an improved ability to
accomodate these patients, and a higher degree of empathy for the patients by the doctors,
nurses and nurse's aids at the unit.
Another example was the participation of aborigineal cultural educators (ACE's) in web-based
Balint supervision of junior doctors posted to isolated rural Medical posts in the Australian
Northern Territories. The insights offerred by the ACE proved to be significant to help the
junior doctors overcome the socio-cultural abyss between the doctors and the aboriginal
patients. Trained in urban university hospitals, the junior doctors were prone to cynicism and
had great difficulties in understanding the aboriginal patients. Through the participation in the
tele-conference Balint groups, the leader physically in Hobart, Tasmania, some 1500 km
away, with the ACE present, the doctors were able to share experiences, were given the
patients perspective and through this they could better relate to their patients.
Finally, a personal perspective on becoming aware of the challenges in adressing diversity,
privilege and discrimination, was offered by Jeffrie Sternlieb, from USA. In a modest
and candid presentation he gave an account of his own journey down this path, and the
lessons learnt. Among these there were several that very much felt worthwhile to bear in
mind;
•
•
•

•

Understanding diversity is a never-ending lesson in cultural humiity.
Bias is no more than havinf o point-of-view , something we all have, and we are
therefore all biased!
Diversity is more than race. It's very easy to focus just on race, we are such a visual
animal that our sight impairs our vision! One needs to keep in mind that diversity in
age, ability, gender, ethnicity, sexuality and culture among others.
People are more than their condition.

Group work
Much focus was put into group work, and there were five sessions of 1.5 to 2 hours,
sometimes two such sessions in a day. Together with a french-brazilian psychoanalyst, Alice
Plomeni, from Paris, I led one of these groups during the five sessions. With a wide mix of
nationalities, languages spoken and preferred, and experience in Balint work, diversity was a
very real issue. In line with my experience from previous such congresses, the group together
managed to transcend these differences. I think this is a powerful confirmation of the efficacy
of the Balint method, that a trajectory of creating a secure, inquisitive atmosphere can be
launched and given the very different starting points among the group members.
Congress venue and social program

The Keble College in Oxford was a near-ideal setting for this kind of meeting. The beautiful
surroundings and an atmosphere infused with hundreds of years of inquisitive exploration was
a perfect back-drop to the congress. The proximity of all arrangements, the meeting rooms,
lecture theater, dining hall and accomodation allowed for a maximum opportunity to meet,
talk and socialize. Sadly, there are few Oxfords around the world that can provide similar
circumstances for such a large congregation of Balinters. The organizing committé are to be
commended for managing to procure room and services at the Keble College for this
congress, as these provisions probably greatly facilitated a connectivity that was a key
element in our common pursuit to explore diversity in a Balint setting.
In the evenings, there were a plethora of activities, music presentations in the college chapel,
films and, true to our venue, a bar. The final evening also included not only a great meal, but
also musical performances from many participating nationalities. They were too diverse to for
this travel log to givet hem justice, but I dare to say that the Scandinavian presentation left no
English heart untouched!
In participating in this IBF-congress, I had a rich experience of the warm, generous and openminded atmosphere at a Balint conference. Even on such a large scale as an IBF-congress, we
were more that two hundred participants, this was as evident as when working in a singular
Balint group setting. It is with great anticipation that the dates for the next IBF-congress have
been reserved, from September 7 to 10, in 2019 i Porto, Portugal!

Reserapport 2
Mångfaldiga inre och yttre världar och överbryggande Balint språk
av Stefan Bálint
Efter en kort flygresa och en lång bussresa anlände jag till Albert och Victorias värld
manifesterad i Keble College. Därefter direkt in i en irländsk poets värld. På kvällen in i
Balint-världen med vänner och bekanta från olika delar av världen.
Vi var inhysta i studentrum i detta underbara College och fick känna på studentens inte helt
oangenäma tillvaro.
På morgonen frukost i en magnifik matsal med oljemålningar av präster och rektorer på
väggarna. Långbord med träbänkar som är typiskt för brittiska collegematsalar.

Föreläsningarna på torsdagsmorgonen började med en inblick i Michael Balints
mångfacetterade värld, Balint som internationalist. Det pågår forskning på Balints
kvarlåtenskap, som nu har flyttats från Genéve till London.
Snabbt förflyttades vi från Budapest, Berlin, Manchester och London, där Balint vistats, till
Karachi, där 2 unga läkare startat Balintgrupp med sjuksköterskor. En annan värld, en annan
kultur präglad av religiösa föreställningar och sociala tabun.
Av de olika grupper som vi hade möjlighet att välja mellan, valde jag att deltaga i Balint
Psycho-Drama.
Jag hade vid ett tidigare tillfälle deltagit i en workshop med Jean -Pierre Bachmann (Genéve)
och Esti Rimmer (Newcastle) och upplevt denna form av Balintarbete som intressant. Nu
hade jag tillfälle att fördjupa mig i denna teknik, under 5 sessioner, med samma ledare och
dessutom en erfaren ledare från Paris, Marie Noelle Laveissiere. I gruppen var vi, förutom de
3 ledarna, 15 personer, från olika länder och världsdelar. Europa, Asien, Mellanöstern och
Australien. För de flesta var det en helt ny Balintteknik de fick erfara. Gruppens arbete kom
igång, efter att Jean –Pierre gett oss en kort beskrivning av sättet att arbeta med reversal och
doubling etc.
Som oftast är fallet blev jag tagen av hur snabbt det går att överbrygga kulturella-,
yrkesmässiga- och språk-barriärer och komma in i ”Balintorkestern”, där vi alla spelar i
samma tonart, men med olika stämmor.
Ett undantag var en deltagare, som uppenbarligen inte hade någon Balintgrupperfarenhet, som
spelade i en egen tonart. Hon tyckte att det var för lite ”action och flow” i arbetet.
Som sagt, Balint Psycho-Drama arbetet fortsatte över de 4 kongressdagarna och var i allt 5
sessioner. Min upplevelse var att doktor-patient interaktionen blir mycket fysisk och konkret
i sin gestaltning. Vidare att utvecklingen i tid av relationen blir påtaglig eftersom ledarna
valde ut situationer från ett tidigt möte mellan kontrahenterna och ett mera aktuellt möte.
Kanske är en nackdel att gruppen (i vårt fall) inte var så aktiv, som i en vanligt Balintgrupp.
Förutom dessa grupper, som vi valde att deltaga i, fick vi välja mellan eller blev tilldelade en
av 8 olika workshops. Jag hamnade i en demonstrationsgrupp, dvs en Fishbowl grupp ledd
av Doris Blass och David Watt. Det var en intressant upplevelse, inte minst den efterföljande
diskussionen om relationen mellan den yttre och den inre cirkeln.
Fredag morgon och lördag morgon uppläts till föredrag. De som gjorde starkast intryck var
skildringar av de olika världar, fysiska och psykiska i vilka Balintgrupper existerar. T ex i
norra Australien i Aborginskt territorium, med enorma avstånd mellan läkarna provas
telefonbaserade Balintgrupper. En fransk kollega ledde en Balint grupp i Guadeloupe. Några
israeliska kollegor startade Balintgrupper bland personal inom den palliativa vården.
En amerikansk kollega berättade om sin egen kamp att förstå de utsatta i det amerikanska
samhället och komma från sin uppfattning om sig själv som icke-priviligierad, som jude och
son till överlevare.

Fanns det någon ledig tid under dessa dagar? Jo, jag skolkade från IBF General Assembly,
gick med vänner till den Botaniska trädgården i Oxford och till den underbara bokaffären
Blackwell.
En blåsartrio, tvärflöjt, oboe och fagott, spelade modern engelsk och ungersk musik i kapellet
på torsdagskvällen. Varje dag var det filmvisning, vilket jag inte hann med. På lördagskvällen
var det kongressmiddag med sång. Deltagare från varje land skulle framföra en sång. Henry
Jablonski hade skrivit text till Rule Brittania och framförde mestadels själv solosången medan
den danska och svenska gruppen stod för moraliskt stöd och refrängen.
Hela kongressen var ytterst välorganiserad och ett föredöme för varje internationell konferens.
”Enkelt” och sammanhållet boende, ingen extraavagans och bra avvägning mellan teori och
praktik. Kongressen kännetecknades av den vanliga Balint vänligheten och glädjen över att
vara tillsammans.
Under hela kongressen visades material från M. Balint arkivet som nu finns hos Brittiska
Psykoanalytiska Föreningen. Balint var en sann internationalist, överbryggande olika världar.
Kongressen återspeglade denna anda.

Stefan Bálint och Henry Jablonski

Reserapport 3
av Pia Söderberg
Resan till IBF´s kongress med temat ” Balint Theory and Practice - Exploring Diversity” i
Oxford hade föregåtts av många timmars inläsning. Det var en gedigen referenslista som
rekommenderades inför deltagandet in workshopen ”Cultural Humility”. Så redan innan
konferensen var jag fylld av tankar, insikter och såg fram emot att delta. Konferensen var den
hittills största Balint konferens jag deltagit i med sina 220 deltagare från alla världens
kontinenter. Konferensen hölls på Keble college som har anor från år 1870. Eftersom de flesta
deltagarna bodde i de enkla och praktiska studentrummen inne på collegeområdet och att vi åt
alla mål tillsammans i den fantastiska matsalen (en enorm matsal med högt i tak, mörka
långbord med små mysiga bordslampor i det dunkla ljuset fick tankarna att vandra till Harry
Potters värld) så kom deltagarna varandra nära. Temat för konferensen tror jag också bidrog

till den familjära stämningen. Programmet var som vanligt gediget och inleddes med en
irlänsk poet som höll ett inspirerande tal om våra olikheter och likheter över världen.
Balintgruppsarbetet med inriktning på ledarskapet gav som vanligt nya insikter i hur olika
ledarna väljer att agera och vilken effekt det kan ha på gruppen. Hur mycket är lämpligt att
styra och hur olika vi ser på en och samma historia beroende på vem som tar emot fallet.
Gruppen jag tillhörde var ovanligt lugn med mycket långa reflektioner och där alla fick
komma till tals. Vi hade två övergripande ledare som var utanför själva arbetet och som kom
in i slutet som observatörer. Tillsammans med en manlig co-leader fick jag möjligheten att
leda en av de fem sessionerna med mycket erfarna Balintgruppmedlemmar vilket innebar nya
infallsvinklar på fallet och det öppnar nya tankebanor hos mig som jag skulle vilja ta med mig
hem till vår egen grupp.
I min strävan att så småningom bli en ackrediterad Balintgrupp ledare är det nödvändigt att
delta som gruppledare och få återkoppling på mitt arbete. Jag fick fin återkoppling från
gruppen men hade önskat mer reflekterande återkoppling från de två övergripande ledarna.
Hade även önskat att det var mer transparens kring de ledarmöten som våra övergripande
ledare gick på. Deltagarna på dessa möten hölls hemliga liksom vad de skulle diskutera.
Grupparbetet blandades med olika föreläsningar och inspirerande berättelser från
Asconavinnarna (en skrivtävling för studenter).
Workshopen jag närvarade vid hade flera övningar som förstärkte insikten i hur det är att vara
avvikande från den gängse normen och boken ”The spirit catches us and you fall down” var i
mitt tycke fantastisk och gav mig redan innan konferensen tanken att reflektera kring hur våra
egna erfarenheter, bakgrunder och bemötande påverkar oss.
Sammantaget var detta den mest givande Balintkonferens jag hittills närvarat vid. Jag har
kommit hem med många nya vänskapsband, reflektioner både kring mig själv och min
ledarstil såväl som hur vi människor påverkas av den bakgrund och omgivning vi lever i.

Pia Söderberg och Sonja Holmquist

Reserapport 4
av Sonja Holmquist
Det var med höga förväntningar som jag åkte till 2017 års Balintkongress i Oxford. Temat var
Balint Theory and Practice: Exploring diversity. Temat lockade mig i en tid då många
människor flyr från sina hemländer och kommer till nya platser där både de tidigare invånarna
och de nyanlända får mötas med sina kulturella bakgrunder. Särskilt då det finns det politiska
krafter i världen som försöker få oss att se mer på olikheterna än likheterna. IBF ordföranden
Don Nease berörde detta då han intygade att det bara var förnamnet och inte människosynen
han hade gemensamt med Donald Trump. Några av de brittiska deltagarna jag mötte på
kongressen uttryckte sin oro över Brexit och isoleringen av Storbritannien. Men mångfald kan
också beröra frågor om hur man bemöter olikheter och skillnader i kultur mellan olika
yrkesgrupper. Vilka utmaningar möter en grupp där patientens, falldragarens eller ledarens
kulturella identitet är relevant för fallet? Och hur förhåller sig Balint-teorierna till
verkligheten när fler länder, fler professioner anslutit sig till Balintrörelsen?
Arrangörerna hade satt samman ett ambitiöst program. Ett nytt inslag var de åtta workshops
som man fick välja mellan. Några exempel: Working with diversity and difference in Balint
groups, balint theory and practice, Exploring the introduction of Balint groups to health care
workers working with people from different cultural backgrounds and ethnic minority groups,
Starting a New Balint group och The Balint 2.0 internet group. Den välkomnande och
inkluderande ton i de informationsmail som kom innan kongressen tror jag också hade
betydelse för den varma stämningen som uppstod under kongressen. Detta var den största
kongress som jag varit på. 220 deltagare från nästan 30 länder (om jag räknat rätt). Vi
inkvarterades i de vackra byggnaderna som tillhörde Keble College. Maten intogs på bänkar i
den vackra matsalen med färgade glasfönster och rader av porträtt på gamla rektorer och
präster som verkat vid skolan. Det var omöjligt att inte låta tankarna gå till Harry Potter och
man väntade sig nästan att de gamla porträtten skulle röra sig eller att taket liksom taket på
Hogwarts skulle visa himlens färg.
Som vid tidigare kongresser var det ett ambitiöst program med vetenskapliga artiklar,
föredrag och essäer varvat med praktiskt arbete i Balintgrupper. Hela kongressen inleddes
med en irländsk poet Padraig O Tuama som fascinerade. Representanterna för de omfattande
Balint-arkiv som finns presenterade sitt arbete med att bevara och utforska det material som
Michael Balint lämnat efter sig.
Det var några föredrag som gjorde extra stort intryck. Choosing Border – laying the landscape
of Balint in Pakistan. Shameel Khan och Aisha Sanober från Pakistan beskrev sitt arbete med
att starta Balintgrupper för sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård. Arbetet i gruppen
påverkades av hur det den pakistanska samhället ser ut med sin komplexa socio-kulturella och
andliga verklighet. En utmaning var också att arbeta i Balintgrupp i ett samhälle som Pakistan
där fritt tänkande och yttrandefrihet inte är kulturellt sanktionerat. Jeffrey Sternlieb, Professor
i allmänmedicin från USA och Balintgruppledare höll ett föredrag med titeln: Discovering my
male white priviledge: Becoming an ally – continuing my education. På ett ödmjukt sätt
beskrev han hur han som en man med judiskt ursprung upptäckte sina egna privilegier och på
så sätt förstod att han hade mycket att lära. Insikter som är viktiga i arbetet som
Balintgruppledare.
Henry Jablonski och Elsa-Lena Ryding från Sverige höll en uppskattad föreläsning om
Balintgrupper för anestesiologer på Danderyds sjukhus, Stockholm. Troligen världens första
för den specialiteten. En specialitet som arbetar i en verklighet med dramatiska händelser,
svåra beslut ofta fattade under tidspress och frågor om livet och döden. Jablonski och Ryding
visade på hur arbetet i Balintgrupperna kunde bryta de hierarkiska barriärerna och leda till

bättre självkännedom. Icke förvånande så framkom också att anestesiologer, liksom andra
specialiteter uppskattar att få tala om svåra händelser i grupp.
De olika mindre Balintgrupperna hade olika inriktningar. Då jag tränar för att bli
Balintgruppledare valde jag en grupp inriktad mot ledarskapsträning. Vi var tolv medlemmar
med varierande erfarenhet av Balint-ledarskap. Några hade lång erfarenhet av att leda grupper
och andra bara liten erfarenhet eller ingen. Judy Malone från Storbritannien och Jeffrey
Sternlieb från USA ledde gruppen med tydlighet och lyhördhet. Sessionerna var utformade på
samma sätt. Deltagarna fick anmäla intresse för att vara ledare, två varje gång och någon drog
ett fall. Enn eller två observatörer valdes och sen hölls en klassisk Balintsession. Efteråt
diskuterades hur det gått. Och denna gång mer än vid någon annan kongress så fokuserades på
just ledarskapet. Vi ”tilläts” inte komma med någon återkoppling om vi inte samtidigt
reflekterade över vad det var som ledarna för just den gruppsessionen gjort som påverkat
detta. Det blev på riktigt ledarskapsträning. Det fanns utrymme att diskutera detaljer som tex
hur långt tillbaka ska man flytta stolen när falldragaren dragit sitt fall till de mer komplexa
frågorna som hur man hanterar konflikt i gruppen. Och hur man styr utan att alltför mycket
störa medlemmarnas fria tänkande. Temat för konferensen berördes också ofta. Diversity som
kanske man översättas till mångfald återkom vi ofta till. Som vid tidigare konferenser och
kongresser så är det också en fantastisk upplevelse att träffa så många engagerade läkare,
psykologer och andra yrkesgrupper från olika delar av världen. I min grupp var det
representanter från fem världsdelar. Att veta att någonstans på andra sida jorden sitter en
annan läkare som också kämpar med att förstå sig själv och sina patienter - det ger hopp.
Kongressens näst sista dag, innan festmiddagen, var det traditionsenligt uppläsning av
texterna skriva av vinnarna av Ascona-priset. Känslosamma texter av studenter om
patientmöten. Och hur dessa unga läkare i mötet med sina patienter också upptäckte något hos
sig själva. Patienterna i fokus kändes som en värdig avslutning på en mycket lyckad kongress.

Nationellt Balintmöte i Lund 13-14 april 2018
Mötet i den Crafoordska villan, Locus Medicus Lundensis, samlade ett 25-tal deltagare
från Jokkmokk i norr till Skanör i söder, från Arvika och Göteborg i väster till Stockholm
och Sundsvall i öster
Temat var: Att ta läkar-patient-relationen på allvar

- om professionellt ansvar och avgränsning, integritet och ömsesidighet, skuld och förlåtelse.
I en pressad vård blir läkar-patient-relationen ofta lidande. Dagligen och stundligen ställs
läkare inom många kliniska specialiteter inför frågan hur ansvar ska förstås, axlas, avgränsas
eller avvärjas. Det kan leda in läkare i en skuldproblematik.
Konferensen bestod av föreläsning med diskussion och arbete i smågrupper. Ulrica Fritzson,
teolog och filosof inledningsföreläste utifrån sin doktorsavhandling: ”Skuld och förlåtelse.
Om existentiell skuld…” med utgångspunkt i filosofen Martin Bubers existentiella filosofi
Föreningen har numera en stående programpunkt om forsknings- och utvecklingsarbete för
Balintgrupper – Elsa-Lena Ryding, Anders Birr, Henry Jablonski, Jacob Engellau, Stefan
Bálint, Dorte Kjeldmand höll korta inledande anföranden följt av livlig diskussion
Tre smågrupper bildades som hade tre sessioner. Erfarenheterna var positiva. Särskilt
glädjande var att de som deltog första gången i våra möten kände sig hemmastadda och
bekväma med diskussionsklimatet.

Trio i samspråk Sofia von der Goltz, Lena Bååth båda Mamö, Carina Modeus, Växjö
I bakgrunden Britta Bergöö och Charlotta Hagstam och i samspråk längre bak Björn Landström och Stefan
Bálint

Jacob Engellau med föredragshållaren Helena Fritzon

Henry Jablonski, Judit Erdös, familjeläkare Sundsvall och Stefan Bálint

Strålar ikapp med solen: Pia Söderberg, Dorte Kjeldmand, Elsa-Lena Ryding

Erfarna allmänläkare: Björn Landström auktoriserad Balintgruppledare i april (äntligen! som det ropas vid
andra kungöranden) och Felix Stein, verksam i Arvika och med Balinterfarenhet från Aachen

Anamaria Whitner-Jacobsson, gynekolog, Varberg och Helena Thunander allmänläkarspecialist och ASIH
läkare Kristianstad

Återträff för den skånska Balintledarutbildningen
Medlemmarna i den senaste Balintledarutbildningen, som leddes av Stefan Bálint, hade en
återträff på Österlen den 1 juni.
På bilden fr vänster stående Roya Rashidi, Charlotta Hagstam, Stefan, Eva Lantz Lenander,
Catharina Weman-Persson, Elisabeth Jaenson, Lena Bååth; knästående Helena Thunander och
Carin Gram
Lovande laguppställning för det fortsatta Balintarbetet!

SFMPs Skrivarsymposium på Framtidens Specialistläkare
torsdagen 6 september 13.15-14.45
Abstract
Att skriva om livet i vården
av Pia Dellson
Vår vardag kan lätt bli full av stress och frustration men innehåller också betydelsefulla möten
och samtal. Kliniska erfarenheter och det egna skrivandet – vad betyder de för den
professionella och personliga utvecklingen, och vad är det som ger oss kraft och lust? Den
kliniska praktiken innehåller möten och erfarenheter som är komplexa bland annat för att de
engagerar och berör många skikt inom både det professionella och det privata. Seminariet
utgår från det ömsesidigt befruktande i att både kunna formulera sina egna erfarenheter för att
kunna ta till sig andras, och att lyssna på andras erfarenheter för att tydligare kunna känna
igen och formulera sina egna.
Tre författare från de skrivartävlingar som arrangeras av Svensk Förening för Medicinsk
Psykologi kommer att presentera utdrag ur egna texter, följt av reflektion och diskussion, där
även auditoriet kan delta. Seminariet vill stimulera till reflektion och medvetenhet kring både
patientkontakt och kommunikation samt professionell identitet, personlig utveckling och
hållbarhet på sikt.
Moderatorer och diskussionsledare: Pia Dellson, Elsa-Lena Ryding, Henry Jablonski

Verksamhetsberättelse 6 maj 2017-14 april 2018
för
Svensk Förening för Medicinsk psykologi (SFMP)/The Swedish Balint Society

SFMP har under verksamhetsåret, som en av två delföreningar i Sektionen för Medicinsk
Psykologi, Svenska Läkaresällskapet, fortsatt sitt arbete för att främja utveckling av
medicinsk psykologi och befordra intresset för psykologiska aspekter inom hälso- och
sjukvård.
Styrelsen för SFMP har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut, Stockholm
Vice ordförande: vakant
Kassör: David Svaninger, ST-läkare, allmänmedicin, Borås.
Sekreterare: Carin Gram, specialist allmänmedicin, Malmö
Övrig ledamot: Anders Birr, onkologi, palliativ medicin, Helsingborg
Övrig ledamot: Jacob Engellau, doc, onkolog, leg psykoterapeut, Lunds
Universitetssjukhus
Revisorer: Juanita Forssell, Christer Smeds, rev. suppleant Noomi Elander-Lindberg,
Valberedning: Kjell Reichenberg (sammankallande), Charlotta Hagstam, Sonja Holmquist
Henry Jablonski (ordförande) och Lena Moegelin och remissamordnare) har varit SFMP:s
representanter i sektionsstyrelsen.
***
Föreningens styrelse har under året haft ett protokollfört möte, I övrigt har alla ärenden
behandlats via email.
Antalet registrerade intresserade på utskickslistan har ökat något – från 105 till 110,
dock har antalet inbetalda medlemsavgifter för 2017 inskränkts till 57. Medlemmarna utgörs
framför allt av läkare, de flesta allmänläkare. Onkologer, gynekologer och psykiatriker och
andra specialiteter finns bland medlemmarna liksom andra yrkesgrupper inom vården som
sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster. Kontakten med Balint-aktiva i hela landet sker
genom våra möten och genom vår hemsida, via vars kontaktformulär många förfrågningar
från Balintintresserade i hela landet besvarats.
***
Medlemsavgiften har varit oförändrad 200 kr. Pensionerade medlemmar som helt upphört
med yrkesverksamhet samt medicine och psykologie studerande betalar ingen avgift.
Föreningens ekonomi är relativt stabil pga. av de fonderingar som gjorts tidigare år.
Skrivarpriset, resekostnaderna för de styrelsemedlemmar som inte bor i Stockholm,
resestipendier för fortbildning, medlemsavgift till International Balint Federation utgör de
tyngsta utgiftsposterna. Ett mindre forskningsstöd för den multicenterstudie som påbörjats om
Balint-gruppen och läkares arbetsmiljö har också utgått.
***
Föreningens tidskrift Bulletinen har utkommit med två nummer; Henry Jablonski har varit
redaktör.

Föreningens hemsida, www.sfmp.se och email-lista till medlemmarna fungerar
tillfredsställande.

***
Föreningen evaluerar och prövar auktorisation av Balint-ledare i Sverige
Auktorisationskommitéen består av Stefan Bálint , Juanita Forssell, Henry Jablonski och
Dorte Kjeldmand. Auktorisationskriterierna har kompletterats för en kategori ”Ledare på väg
mot auktorisation”, vilka också uppförs på listan. I skrivande stund finns 15 auktoriserade
Balintledare och två ”På väg”. Under året har tre ansökningar prövats, varav två lett till
auktorisation och en lett till rekommendation om utökad kontakt med föreningens och IBF:s
aktiviteter och utbildningsprojekt. De två ”På väg” har aktivt fortsatt sina kompletteringar och
auktorisation torde rimligen kunna prövas under kommande verksamhetsår.
***
2016 års skrivartävlingar (Föreningens juryrepresentanter bestod av Elsa-Lena Ryding, David
Svaninger och Pia Dellson) ledde till ett inspirerande skrivarsymposium 19 januari 2018 på
Södersjukhuset med Elsa-Lena Ryding och Pia Dellson. Sedan Rikstämman upphört har
diskuterat och sökt som ett lämpligt forum för presentation av skrivartexterna och för att
samtidigt kunna demonstrera Balintmetodens interaktiva potential. Forumet Framtidens
Specialistläkare framstod som det mest angelägna. Ansökan har inlämnats för konferensen
som äger rum i sept 2018.
***
Balintverksamhet
Lena Moegelin, Henry Jablonski och Stefan Bálint organiserade det årliga Balintmötet 5-6
maj 2017 på Karolinska Institutets lokaler på Södersjukhuset. En utförligare redogörelse finns
i SFMP Bulletinen 2017:2, www.sfmp.se
Vi avser att ha ett möte varje år och att alternera mellan Stockholm och Skåne. Nästa äger
rum 13-14 april i Lund, då också årsmötet avhålls. Inbjudningar och kallelse har utgått, se
hemsidan
Vårens IBF Council Meeting ägde rum i Belgrad. Fredrik Molin, Kjell Reichenberg och
Henry Jablonski var SFMPs representanter. Henry var inbjuden av den serbiska föreningen att
hålla inledningsföreläsningen som föregick smågrupps-sessionerna. Föredragets titel var The
Doctor, Her Patient and the External Reality och publicerades i den brittiska föreningens
Balint Journal hösten 2017.
Det av IBF vart annat år anordnade International Balint Congress ägde rum i Oxford i
september. Ett dussintal svenska Balint-intresserade kollegor från Jokkmokk i norr till Skanör
i söder deltog i den 20:e Internationella Balintkongressen. Hälften var allmänläkare. Psykiatri,
psykoanalys, gynekologi, onkologi var också representerade. Konferensen hade samlat 220
delegater från ett 30-tal länder.
Temat var Balint Theory and Practice: Exploring Diversity - så relevant i en tid då många
människor flyr sina hemländer och kommer till nya platser, där både invånarna och de
nyanlända möts med de mest skiftande bakgrunder. Programmet innehöll föredrag, parallella
workshops och obligatoriskt deltagande i fem sessioner i en Balintgrupp.

Till kongressen i Oxford hade tre svenska papers lämnats in och två godtogs för plenar
presentation (Elsa-Lena Ryding och Henry Jablonski)
Föreningen organiserade den 13 oktober ett heldagssymposium om Balintgruppen i Linköping
för läkare Östergötland. Det leddes av Maria Albertsson och Henry Jablonski och samlade ett
tiotal läkare, främst allmänläkarspecialister.
Samarbetet med SFAM kring Balint-frågor och skrivartävlingarna har fungerat bra. Sonja
Holmquist och Dorte Kjeldmand är Balintrepresentanter i SFAM. Balint finns numera i
SFAMs kurskatalog med angivna CDU-poäng. Sonja Holmquist har skrivit en utmärkt kort
och sammanfattande text för SFAMs hemsida. SFAM och tidskriften AllmänMedicin har
också hjälpt oss att marknadsföra våra nationella Balintmöten och gett oss generöst utrymme
för kongressrapporten från Oxford, se sista numret Allmän Medicin 2017.
Pia Söderberg har avtackades i Oxford för sin insats som en av IBFs två revisorer. Hon har
fortsatt att vara informellt stöd till IBF:s skattmästare.
Stefan Bálint som lett en 2-årig utbildning för Balintledare som avslutad juni 2013 fortsätter
med regelbundna möten med utbildningsgruppen för handledning på Balintledararbetet,
diskussioner kring enskilda problem samt träning i Balintledarfunktionen. Det senare i form
av att utbildningsgruppen utgör en Balintgrupp. Denna verksamhet stöds ekonomiskt av
region Skåne genom dr. Ola Björgell. På detta sätt har en vidareutbildning av verksamma
Balintledare ägt rum som kommer att leda till att antalet auktoriserade Balintgruppledare
fortsätter att öka.
I Stockholm har nya grupper startat under året och ett seminarium som kombinerar teoretisk
utbildningen och handledning har pågått under 2017.
I Helsingborg driver Anders Birr ett Balintprojekt. Han avser söka auktorisation under året.
I Skaraborgs län finns f n fyra Balintgrupper och intresset förväntas öka.

Balintforskning
Dessa nystartade grupper i Stockholm och Helsingborg ingår i en multicenterstudie som
påbörjats om Balint-gruppen och läkares arbetsmiljö. Alla nybildade grupper med ledare på
auktorisationslistan är välkomna att anslutna. Studien är båda kvantitativ och kvalitativ. ElsaLena Ryding är forskningsledare för projektet.
Studien har hitintills finansierats med bidrag från Helsinborgs FoU, mindre bidrag från SFMP
och framför allt ett omfattande ideellt arbete av Elsa-lena Ryding.
I juni möttes Anders Birr, Elsa-lena Ryding, Jacob Engellau, Rolf Kuensticher, Henry
Jablonski på Österlen med Stefán Bálint som värd och initiativtagare för att diskutera detta
forskningsprojekt OCH att vidga det i psykoanalytisk riktning. Projektbeskrivningen blev
underlag för en ansökan till Wennborgska stiftelsen, som den 26 januari 2018 meddelade att
SFMP tilldelats ett bidrag.
Stockholm i april 2018
För styrelsen
Henry Jablonski, ordförande

KALENDARIUM 2017/2018
Framtidens Specialistläkare i Malmö: Föreningen har ett
skrivarsymposium i Balintformat den 6 sept kl 13.15-14.45
IBF International Leadership Conference; Helsingfors 28-30
september 2018
se www.balintinternational.com
Nästa svenska nationella Balintmöte äger rum i Malmö-Lund i
5-6 april 2019, plats och program följer
2019 års IBF International Balint Congress äger rum i Oporto,
Portugal i sept 2019

