
 
 

 
Preliminärt program, STP reserverar sig för möjliga ändringar.  
 

 

 

 

 

Onsdag 18 januari 

 = sal Gripsholm 1 
 = sal Gripsholm 2 
 = sal Kungsholm 2 (plan 3) 

 

10.30   Registrering (bagage lämnas i receptionen) 

12.00   Lunchbuffé 

13.00 

  

Välkomsttal från STP 
 

Inledningsföreläsning: 
Att möta hot och våld 

Hanna Edberg 

14.15   Paus 15 min 

14.30 

  

Att hålla (arbets)livet ut och 
vem tar egentligen hand om doktorn? 

Jill Taube 
När psykiatrin skadar 

Hanna Larsson 

15.15   Tabata med Jill Taube Kaffepaus 30 min 

15.45 

  

IVO och suicid: Hur vi skapar förbättringar av tragiska händelser 
 Eva Holmström och Jörgen Vennsten 

16.30   Fika 30 min med tipspromenad 

17.00 
  

Incheckning till rummen 

19.15 

  

Middag med prisutdelning från tipspromenad 

21.00 
  

Filmvisning. Encanto ur ett psykiatriskt perspektiv 



 
 

 
Preliminärt program, STP reserverar sig för möjliga ändringar.  
 

 

Torsdag 19 januari 
   

08.30 
Autismens neurobiologi: 

Med PET till hjälp 
Gina Griffioen 

Kunskapsprov för 
specialister 

Karl Lundblad 
 

09.15 Paus 15 min 

09.30 
När livet blir svårt att leva: 
Suicidalt beteende hos äldre 

Margda Waern 

Njurmedicin och psykiatri 
Cecilia Rosander 

Könsdysfori vid autism 
Angela Sämfjord 

10.15 Fika 30 min 

10.45 
Beroendeslutenvård 

för barn 
Joakim Börjesson 

Spelberoende: 
Vad behöver kliniker veta? 

Hur hjälper vi på bästa sätt? 
Anders Håkansson 

ECT och äldre 
Robert Sigström 

11.30 Paus 15 min 

11.45 
Ett liv värt att leva  

Johan Fredrik Emilsson, 
Karin Eriksson 

Psykiatri och kolonialism 
Lina Mohageb 

Cullbergstipendiaterna 
Stipendiaterna 

12.30 Lunch 60 min 

13.30 
Repetitiv transkraniell 

magnetstimulering 
Marcus Persson 

Rättspsykiatriska 
markörer under 

uppväxten 
Kerstin Rådén 

Rättspsykiatriska utredningar 
Martin Riegnell 

14.15 Paus 15 min 

14.30 
Diagnostik av 

personlighetssyndrom: 
Den nya modellen i ICD-11 

Mats Adler 

Psykiatrisk kardiologi 
Karl Lundblad 

Bedöm och hantera våldsrisk: 
Tips från rättspsykiatrin! 

Hannibal Ölund Alonso  

15.15 Fika 30 min 

15.45 Så kan du behandla personlighetssyndrom 
Mats Adler 

16.30 Egentid 

19.00 Mingel 

19.30 Middag och underhållning 

23.00 Dansgolv 

 = sal Gripsholm 1 
 = sal Gripsholm 2 
 = sal Kungsholm 2 (plan 3) 



 
 

 
Preliminärt program, STP reserverar sig för möjliga ändringar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Fredag 20 januari 
   

 = sal Gripsholm 1+2 
 

  Utcheckning senast 10.00 

10.00 Militärpsykiatri 
Cave Sinai 

10.45 Fika 30 min 

11.15 
Hjärnan och verkligheten: 

Från placebo till psykos 
Predrag Petrovic 

12.00 Paus 15 min 

12.15 Examination 

12.45 Avslutning och kursutvärdering 

13.00 Lunchbuffé 

Torsdag 12 maj  



 
 

 
Preliminärt program, STP reserverar sig för möjliga ändringar.  
 

 

GRIPSHOLM 1 = Stora sal nr 1 på kartan 
GRIPSHOLM 2 = Sal nr 2 på kartan 
KUNGSHOLM 1 = Sal nr 16 
KUNGSHOLM 2 = Sal nr 17 
MATSAL luncher = Sal nr 27 
MATSAL middag onsdag = Sal nr 27 
MATSAL middag torsdag = Sal nr 1+2 
FIKAOMRÅDE / UTSTÄLLARE = Sal nr 29 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid Föreläsning/moment Föreläsare Beskrivning 
Onsdag 18/1 
13.30 Att möta hos och våld Hanna Edberg Hot- och våldsincidenter förekommer inom den 

psykiatriska vården. Föreläsningen berör viktiga 
aspekter på riskbedömning och riskhantering med 
utgångspunkt i den kliniska vardagen. 
 

14.30 Att hålla livet ut och 
vem tar egentligen 
hand om doktorn? 

Jill Taube 
 

Läkares arbetsmiljö lämnar en hel del övrigt att 
önska och trots rapporter om psykisk ohälsa i kåren 
och det faktum att många läkare funderar på att 
lämna yrket, verkar det inte ske några större 
förbättringar. Nätverket Vem tar hand om Doktorn? 
startade som en resegrupp hösten 2017, men växte 
snabbt till en gräsrotsrörelse, med en stöttande 
kollegialitet. Föreläsningen ger en kort resumé av 
nätverkets historia men framför allt belyses 
arbetsmiljö och läkares hälsa. Det finns ingen 
motsättning mellan individ- och samhällsperspektiv 
när det gäller åtgärder och förbättringar. Allt från 
att andas i fyrkant till att jobba organisatoriskt/ 
politiskt är möjligt. Exempel på båda ges. Samt alltid 
fysiskt aktiva inslag! 
 

14.30 Ordförande Psynlighet Hanna Larsson 
 

En föreläsning för er som jobbar med den största 
och dödligaste folksjukdomen hos unga vuxna i 
Sverige idag. Om svåra beslut, vårdrelaterad PTSD 
och vägen framåt. 
 

15.45 IVO och suicid - Hur vi 
skapar förbättringar av 
tragiska händelser 
 

Eva Holmström 
 

"När det som inte ska hända ändå händer - då är det 
viktigt att göra allt för att förebygga nya vårdskador. 
Av de lex Maria-utredningar avseende suicid som 
inkommer till IVO ser vi ofta att samma typ av 
orsaker till vårdskador återkommer. 
Kort genomgång av lex Maria-processen samt 
fallbeskrivningar." 
 



 
Torsdag 19/1 
8.30 Autismens 

neurobiologi: Med PET 
till hjälp 

Gina Griffioen  

8.30 Kunskapsprov för 
specialister 

Karl Lundblad  

9.30 När livet blir svårt att 
leva: Suicidalt beteende 
hos äldre 

Margda Waern Befolkningen blir allt äldre. Men vi vet att äldre får 
inte samma tillgång till psykiatrisk specialistvård 
som yngre. Föreläsningen kommer att kretsa kring 
suicidalt beteende hos äldre. Vad säger forskningen 
och vad finns för implikationer för bedömning och 
behandling av äldre med suicidproblematik? 

9.30 Njurmedicin och 
psykiatri 

Cecilia Rosander 
 

 

9.30 Könsdysfori och autism Angela Sämfjord  
10.45 Beroendeslutenvård för 

barn 
Joakim Börjesson Mina kliniska erfarenheter av att jobba med barn 

med beroende i slutenvården 
10.45 Spelberoende: Vad 

behöver en kliniker 
veta och hur kan vi 
hjälpa på bästa sätt? 

Anders Håkansson 
 

Föreläsningen tar upp biologiska, psykologiska och 
samhälleliga perspektiv på spelberoende. Den 
kommer att ge konkret vägledning för kliniker kring 
vad ett spelberoende är och vad vi i kliniken kan 
göra åt problemet. Detta inkluderar både 
terapeutiska metoder, bedömning och riskreduktion 
avseende suicidalitet, och de biologiska riskfaktorer 
som vi ser på området. Samtidigt är spel och 
spelberoende ett fenomen som är mer synligt i 
samhället än någonsin, och föreläsningen tar också 
upp vad detta kan innebära och hur vi skulle kunna 
motverka det. 

10.45 ECT och äldre Robert Sigström 
 

Föreläsningen berör medicinska risker med ECT, 
effekt av ECT till äldre patienter. ECT kan vara en 
skonsam och mycket effektiv behandling vid svår 
depression hos äldre. Hur kan man tänka kring risk 
kontra nytta med behandlingen till en äldre 
och/eller somatiskt sjuk patient? Vilken forskning 
finns om komplikationsrisk? Under föreläsningen 
ges fakta i frågan och praktiska aspekter diskuteras. 

11.45 Ett liv värt att leva 
 

Johan Fredrik Emilsson, 
Karin Eriksson 

NHVe Svårbehandlat självskadebeteende (i dagligt 
tal Nationella självskadeenheten), SU, Göteborg 

11.45 Psykiatri och 
kolonialism 

Lina Mohageb 
 

 

11.45 Cullbergstipendiater 
 

  

13.30 Repetetiv transkraniell 
magnetstimulering 

Marcus Persson 
 

 



 
13.30 Rättspsykiatriska 

markörer under 
uppväxten 

Kerstin Rådén 
 

En presentation av tre personer som exemplifierar 
och personifierar olika skydds- och riskfaktorer samt 
det utfall som dessa gav i de enskilda fallen. Syftet 
är att få en bild av hur flera under ungdomen 
samverkande faktorer påverkar livsutvecklingen. 

13.30 Rättspsykiatriska 
utredningar 
 

Martin Riegnell 
 

Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till? Och 
vad är egentligen en allvarlig psykisk störning i 
brottsbalkens mening? Att arbeta som utredande 
rättspsykiatriker innebär att vara en del i rättskedjan 
och att vara sakkunnig åt domstolen. En liten men 
oerhört spännande psykiatrisk specialitet! 

14.30 Diagnostik av 
personlighetssyndrom - 
den nya modellen i ICD-
11 
 

Mats Adler 
 

Personlighetssyndrom har en årsprevalens på 10% i 
befolkningen. I psykiatrin lider cirka 50% av 
patientern av detta tillstånd, som ofta missförstås. 
Denna föreläsning handlar om nya metoder för 
diagnostik och behandling av personlighetssyndrom, 
som alla blivande psykiatrer borde känna till och 
behärska, något som skulle göra deras framtida 
yrkesliv både lättare och mer framgångsrikt. 

14.30 Psykiatrisk kardiologi 
 

Karl Lundblad,  
Josef Dankiewicz 
 

En klinisk föreläsning baserad på 
litteraturgenomgång och klinisk erfarenhet om 
kardiologiska biverkningar av läkemedel, med fokus 
på psykofarmaka och hantering lång QTc-tid, men 
även akut koronart syndrom, primärprevention, 
tromboembolism, kardiomyopatier, förmaksflimmer 
vid alkoholabstinens, samt differentialdiagnostik 
hjärtsvikt-depression. Föreläsningen hålls som ett 
samspel mellan föreläsande kardiolog och psykiater 
och publiken bjuds in i seminarieliknande 
diskussion. 

14.30 Bedöm och hantera 
våldsrisk - tips från 
rättspsykiatrin! 
 

Hannibal Ölund Alonso 
 

Många patienter med psykiska sjukdomar har en 
långvarig beteendeproblematik - antingen som del 
av tillståndets symtombild, eller som en 
sidoproblematik utan relation till deras 
grundsjukdom. Oavsett anledning blir risken för våld 
och antisociala beteenden hos dessa personer ett 
problem som den psykiatriska vården ställs inför, 
men många gånger inte har för vana att strukturerat 
arbeta för att motverka trots att vi måste kunna 
möta deras svårigheter och skapa en trygg vårdmiljö 
för alla patienter. En förutsättning för det är att vi 
har en beredskap för att identifiera risksituationer 
och använder metoder för att hantera dem innan de 
tar sig destruktiva uttryck. Presentationen beskriver 
erfarenheter och praktiska tillvägagångssätt utifrån 
arbete inom den rättspsykiatriska vården. 

15.45 Så kan du behandla 
personlighetssyndrom 

Mats Adler 
 

 
 



 

 

Fredag 20/1 
10.00 Militärpsykiatri Cave Sinai 

 
Militärpsykiatrin i Sverige presenteras. En kortare 
översikt över Försvarsmakten samt dess personal 
och de myndigheter som samverkar med 
Försvarsmakten. En överblick över vilka 
militärpsykiatriska frågeställningar som kan 
uppkomma samt psykiatrins plats i Försvarsmakten. 
Vilka arbetsuppgifter ingår? Hur ser framtidens 
hotbild och krig ut och vilka konsekvenser har det 
för hjärnorna i försvarsmakten samt 
militärpsykiatrin? 

11.15 Hjärnan och 
verkligheten - från 
placebo till psykos 

Predrag Petrovic 
 

 


