Verksamhetsberättelse 1 april 2014-26 april 2015
för
Svensk Föreningen för Medicinsk psykologi (SFMP)

SFMP har under verksamhetsåret, som en av tre 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: Lena Moegelin, gynekolog, psykiater, överläkare, Södersjukhuset,
Stockholm
Kassör: David Svaninger, ST-läkare, allmänmedicin, Borås.
Sekreterare: Elsa-Lena Ryding, doc, gynekolog, Karolinska Institutet, Stockholm
Övrig ledamot: Åsa Wallin, chefssjuksköterska, lärare, forskare, Karolinska Institutet,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Övrig ledamot: Rolf Künstlicher, fil dr, barnpsykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut,
Stockholm
Övrig ledamot: Carin Gram, GP specialist, Malmö
Övrig ledamot: Jacob Engellau, doc, onkolog, leg psykoterapeut, Lunds
Universitetssjukhus
Revisorer: Juanita Forssell, Christer Smeds, rev. suppleant Noomi Elander-Lindberg,
Valberedning: Lotti Helström (sammankallande), Lena Svidén, Kjell Reichenberg
Henry Jablonski (ordförande) och Lena Moegelin ( riksstämmosekreterare) har varit SFMP:s
representanter i sektionsstyrelsen.
***
Föreningens styrelse har under året haft tre protokollförda möten, samt percapsulamsammanträden och en omfattande email-kontakt
Antalet registrerade medlemmar har ökat till 103, dock har antalet inbetalda medlemsavgifter
för 2014 inskränkts till 38. Medlemmarna utgörs framför allt av läkare, de flesta allmänläkare
och psykiatriker men även andra specialiteter och andra yrkesgrupper inom vården som
sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster finns representerade. Under året har kontakten
med Balint-aktiva i hela landet utvecklats.
***
Medlemsavgiften har varit oförändrad 200 kr. Pensionerade medlemmar som helt upphört
med yrkesverksamhet och medicine 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, samt de
internationella aktiviteterna inom International Balint Federation är de tyngsta utgiftsposterna.
***

Föreningens tidskrift Bulletinen har utkommit med ett dubbelnummer; Henry Jablonski har
varit redaktör.
Föreningens hemsida, www.sfmp.se och emaillista till medlemmarna fungerar
tillfredsställande.
***
Regler för auktorisation av Balint-ledare i Sverige finns nu på hemsidan.
Auktorisationskommitéen består av Stefan Balint , Juanita Forssell, Henry Jablonski och
Dorte Kjeldmand.
***
Föreningen utlyste 2014 års skrivartävlingar. Henry Jablonski träffade Kandidatföreningens
styrelse för information i maj och skrivartävlingarna väckte livligt intresse hos dess
ledamöter. Föreningens juryrepresentanter bestod av Elsa-Lena Ryding, David Svaninger och
Åsa Wallin tillsammans med de tre jurymedlemmar från SLS Kandidatförening. Antalet
bidrag till de båda tävlingarna är rekordstort.
***
På Medicinska Riksstämman 2014 bidrog föreningen för ovanlighetens skull inte med något
program. En utbildningsdag för ST-läkare som kombinerade konsultationsmetodik och Balintmetoden avlystes efter det att den godkänts av Riksstämmodelegationen då SLS inte var berett
att betala kostnadsersättningar för tre tillresande lärare

****
Balintverksamhet
3rd Leadership development conference of the International Balint Federation Conference vid
Gennesarets sjö ställdes in pga Gaza-konflikten. Men den israeliska föreningen ordnade ändå
en konferens med ett trettiotal deltagare varav ett dussintal utländska från Sverige, Finland,
Holland, USA, Tyskland och Nederländerna. Temat var "The Doctor, his patient and the outer
world in times of crisis". Trots och på grund av omständigheterna som också blev temat för
konferensen var det ett mycket konstruktivt möte. Från Sverige deltog Carin Gram, Jacob
Engellau, Stefan Bálint och Henry Jablonski, varav de två sistnämnda höll
inledningsanföranden.
En organisationskommitté bestod av Stefan Bálint, Lena Bååth, Jacob Engellau, Carin Gram,
Elsa-Lena Ryding har arbetat med förberedelserna för konferenser i Malmö-Lund 24-26 april
2015 då vi åter står som värdar för ett IBF Council Meeting.
Auktoriseringskommittéen har fortsatt sitt arbete.
Samarbetet med SFAM kring Balint-frågor och skrivartävlingarna har fungerat utmärkt.
Förberedelserna för svenskt deltagande i IBF International Congress i Metz september 2015
pågår för fullt.

En ST-studiehalvdag om Balintgrupper ordnades i oktober 2014 för ST allmänläkare i
Stockholms västra sjukvårdsområde och attraherade ett 40-tal deltagare som efteråt var
mycket nöjda. Sara Banegas, Sonja Holmquist och Henry Jablonski ledde och presenterade.
Juanita Forssell var som IBFs revisor på council meeting i Newcastle i juni 2014. Hon avgår
efter denna mandatperiod och IBF har uppmanat vår förening att nominera en ny revisor.
Henry Jablonski har ingått i organisationskommittén för Metz-kongressen och samarbetat
nära med Jean-Daniel Gradeler och IBFs styrelse.
Elsa-Lena Ryding och Henry Jablonski är knutna till ett forskningsprojekt om Balintgrupper
på ett Stockholmssjukhus som gick av stapeln i november och i första hand ska pågå i ett år.
Stefan Bálint ledde en 2-årig utbildning för Balintledare som avslutades juni 2013. Därefter
har han träffat utbildningsgruppen 2-3 ggr/termin för handledning på Balintledararbetet,
diskussioner kring enskilda problem samt träning i Balintledarfunktionen. Det senare genom
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 ökar
väsentligt, sannolikt redan under 2015. En angelägen och glädjande utveckling!

Stockholm den 25 april 2015
För styrelsen
Henry Jablonski, ordförande

Elsa-Lena Ryding, sekreterare

