
 

Balint-möten  5 -6 maj  2017 Stockholm 

 

 

Balintgruppen och Balintledarskapet 

Forskningsmöte om Balintgrupper 
 

 

Halvdagsseminarium som riktar sig till dig med intresse att fördjupa förståelsen för 

Balintgruppens möjligheter och begränsningar samt dess utmaningar för ledarskapet, och 

som har ett par års erfarenhet som deltagare i Balintgrupp eller är verksam som ledare. 

 

Tid: Fredagen den 5 maj 900-1145 

 

Lokal: Södersjukhuset Karolinska Institutets undervisningslokaler 

 

900-1000 Möte om forskning och Balintgrupper – fortsättning på förra årets Lunda-möte, 

protokoll förhandsdistribueras 

1000-1030  Kaffepaus 

1030-1145 Ledarskapssymposium. Diskussion kring förhandsdistribuerade text av Andrew 

Elder  om Balintgruppen och Balintledarskap  

1145-1300 Lunch 

(1230-1300 förberedande möte för co-leaders för smågrupperna) 

 

 

 

Mötas - lära - utvecklas: Kliniska möten i fokus  

Workshops och föreläsningar om Balintgrupper i Stockholm 5-6 maj 2017 

 

Läkare behöver ha faktakunskaper. Lång utbildning och fortbildningskurser borgar för detta. 

Läkare behöver också förstå hur patienter fungerar och relaterar liksom hur de själva 

fungerar med sina patienter, anhöriga och medarbetare. Det lär man sig bäst i ett ömsesidigt 

utbyte med kollegor. Balintgruppen är en väl beprövad metod för sådant lärande. 

Konferensen riktar sig till alla som är kliniskt verksamma och intresserade av att bli 

introducerade till eller lära sig mer om Balintgruppen som fortbildningsmetod. Under 

konferensen får du möjlighet att strikt konfidentiellt diskutera och reflektera över ditt och 

andra kollegors kliniska arbete i en grupp, som leds av auktoriserade Balinterfarna ledare. 

 

Tid: Fredagen den 5 maj kl 1300 till  lördagen den 6 maj kl 1200 

 

Lokal: Södersjukhuset, Karolinska Institutets undervisningslokaler 

 

1200-1300 Registrering till  konferensen  (Kaffe och smörgås) 

1300-1340 Balintgruppen som metod och praktik/ Sonja Holmquist m fl. Frågor diskussion 

1340-1345  Info om gruppindelning och ramar. 

1345-1515 Grupp I. 

1515-1545  Kaffepaus (gruppledarsamling) 



1545-1715 Grupp II 

  

1730-1745 Busstransport till festlokal  

1800-         Festmiddag 

 

Lördagen den 6 maj 

 

0900-0930 Balintgrupper på akutsjukhus./ Henry Jablonski, Elsa-Lena Ryding 

0930 – 1100 Grupp III 

1100-1130 Kaffepaus (samling ledare) 

1130 - 1200 Avslutande gemensam diskussion och utvärdering 

 

1200-1300 Årsmöte SFMP 

 

 

Anmälan görs på särskilt formulär i word och skickas till info@sfmp.se 

 

Avgifter och dead-lines 

 

 „Mötas – lära- utvecklas "  inkl festmiddag, lätt lunch och två kaffepauser 

För medlemmar i SFMP: 900:-   

För  icke-medlemmar 1200:-  

Medföljande till middagen (all inclusive inkl transport)  450:- 

Exklusive festmiddag: 

För medlemmar: 550:- 

För  icke-medlemmar: 850 :-  

 

 

 

För  halvdags Balint-ledar- och forskningsmöte fredag f m 

För medlemmar i SFMP: 200:-   

För  icke-medlemmar 400:-  

Anmälan efter 1 maj kan tyvärr ej tas emot  

 

Betalning  
Svensk Förening för Medicinsk Psykologi 

Postgiro  651450-9 

 

Glöm inte ange avsändare och vad betalningen avser!  
 

mailto:info@sfmp.se

