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Detta är en tillbaka blick över de senaste två årens föreningsverksamhet. SFMP har under 
perioden, som en av fyra 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. 
Föreningen c:a 160 medlemmar, varav ca tio är hedersmedlemmar. Medlemmarna utgörs 
framför allt av läkare, de flesta allmänläkare och psykiatriker men även andra specialiteter 
och andra yrkesgrupper inom vården finns representerade.  
 
*** 
 
På årsmötet i mars, 2005 avtackades avgående ordförande Lotti Hellström efter många års 
gott och träget arbete för föreningen och för sektionen, där Lotti varit Riksstämmosekreterare. 
 
Den under 2004 utlysta skrivartävlingens vinnande bidrag och de två bidrag som fick 
hedersomnämnande  publicerades i Bulletinen och presenterades i Paraplyt under 2005. 
 
Under 2005 utkom föreningens tidskrift Bulletinen med två nummer under redaktion av Tina 
Nyström Rönnås.   
 
Göran Roth och Henry Jablonski anordnade ett Rikssymposium på Läkarstämman i 
december, 2005 om sekter och sektrelaterad psykisk ohälsa. Jan-Otto Ottosson och Margó 
Ingvardsson var också inbjudna talare. Antalet åhörare var 200-300. Styrelsen arbetar med 
uppföljning på olika sätt med uppföljning av detta tema.  
 
Lena Svidén och Göran Roth anordnade i februari, 2006 ett halvdagsseminarium på Svenska 
Läkaresällskapet med rubrik: ”Det mångkulturella Sverige.” En allt större utmaning för 
vården”. Det följdes upp med ett Rikssymposium på Läkarstämman i Göteborg 1 dec 2006, se 
nedan. 
 
Henry Jablonski var inbjuden invigningstalare när det Australiska Balintsällskapet bildades i 
Melbourne den 21 mars 2005. 
 
SFMP ansvarade för organisation och genomförande av den 14:e internationella 
Balintkongressen 24-27 augusti, 2005. Denna hölls i ABF-huset i Stockholm och besöktes av 
ca 120 deltagare från 18 länder.  Det vetenskapliga programmet – publicerat i kongressens 
Proceedings of the 14th International Balint Congress - var rikt och uppskattat, både vad gäller 
föreläsningar, seminarier och workshops, se www.balint.se . De svenska föredragshållarna var 
Anders Häggmark, Henry Jablonski, Lena Karlberg, Dorte Kjeldmand, Jan Dock och Kerstin 
Kaij. Ett digert socialt program hölls likaså vilket var uppskattat.  
Kongresskommittén bestod av Henry Jablonski, Anita Häggmark, Lena Karlberg, Tina 
Nyström Rönnås från SFMP:s styrelse samt Helga Sjöström. Under våren 2005 adjungerades 
Göran Roth. 
På årsmötet i mars, 2006. Vid detta möte avtackades avgående sekreterare Tina Nyström 
Rönnås för  flera års utmärkt arbete. Vid efterföljande årsmöte för Sektionen för Medicinsk 
Psykologi stod vår förening för det vetenskapliga programmet –”Aktuellt på Balintfronten”. 



Anita Häggmark, Ingrid Wermelin de Lange och Lena Svidén presenterade balintarbete ur 
olika aspekter. 
 
Också under 2006 utkom Bulletinen har med två nummer. Redaktörfrågan har inte lösts  men 
Henry Jablonski har under året åtagit sig uppgiften. Redaktörskapet för sektionens Paraplyt är 
också olöst och beslut har fattats om ett mellan ingående föreningar roterande redaktörskap.  
Vår förening kommer att ha ansvar för utgivningen hösten 2007. Föreningens hemsida, 
www.sfmp.se , har under året börjat ta form.  
 
Ett till oktober planerat halvdags sektionssymposium på Svenska Läkaresällskapet med titeln 
”Att arbeta i balintgrupp – varför inte pröva på?” arrangerat av Anita Häggmark måste 
inställas p.g.a. för få anmälningar. 
 
På Läkarstämman  i december 2006 deltog sektionen med två rikssymposier ”Det 
mångkulturella Sverige - en allt större utmaning för vården” med Göran Roth som moderator 
från vår förening och ”Att känna sina rörelseorgan – om kroppsmedvetande, kroppskännedom 
och kroppsempati.” anordnat av Psykosomatikföreningen. Dessutom genomfördes 
sektionssymposiet ”Psykosomatik i ett psykoanalytiskt perspektiv”, en vidareutveckling av ett 
halvdags-sektionssymposium på Klubbrummet med Spaf som motor. 
 
En viktig händelse på balintfronten är att Dorte Kjeldman i september disputerade på en 
avhandling om balintgrupper “The Doctor, The Group and The Task”, Uppsala Universitet. 
 
Anita Häggmark har under året haft kontakt med representanter för den nya läkarutbildningen 
i Stockholm, där man ställer sig positiv till att pröva balint-liknande grupper på olika stadier 
under utbildningen. 
En ny Balintgruppledarutbildning har utannonserats i CEFAMs regi och beräknas starta i 
oktober 2007. 
Ett nationellt balintmöte kan förhoppningsvis äga rum under året. 
Den internationella balintfederationen, IBF, hade Council meeting i Paris i oktober, 
där Henry och Anita deltog. Nästa Council meeting kommer att äga rum i Potsdam utanför  
Berlin i slutet av mars. Till detta möte har Henry nominerats - och tackat ja -  att bli IBFs 
nästa ordförande. 
Föreningen har varit representerad på balint-konferenser i Kroatien (Dubrovnink) och i Israel 
(Zichron Yaakov). 
 
I februari 2007 ordnades ett fredagsseminarium på Läkaresällskapet om kvinnlig 
könsstympning med bl.a Lotti Helström, Meri Liljegren, Henry Jablonski och Ricki Neuman. 
Glädjande nog har ämnet därefter aktualiserats på nytt genom artiklar i press och genom att 
SFOG med vår sektion som medarrangör anmält ämnet till Läkarstämman  november 2007.   
 
1-5 september 2007 äger nästa internationella balintkongress rum i Lissabon, se 
www.balintinternational.com . Fem svenska föredrag har sänts in till kongresskommittén. 
 
Föreningens  skrivartävlan,2006   blev en stor framgång. Inte mindre än tjugonio bidrag 
inkom! Vårt intryck är att de flesta vårdyrken var representerade bland författarna. Ett 
förstapris på 6000:- , ett andrapris på 3000:- och sex hederspris på 1500:- utdelades. De 
vinnande bidragen kommer att presenteras i Bulletinen och sannolikt också på vår hemsida. 
Ett sammandrag kommer att redovisas i Paraplyt. 
 



Vi har skickat fölande tre förslag till riks- eller sektionssymposium till 2007 års Riksstämma: 
”Läkare och skrivande – varför och för vem” där vi har för avsikt att bl.a. vidtala några av 
skrivartävlingens deltagare att medverka.  
”Läkarens känsloliv – tillgång och belastning i den kliniska arbetsmiljön” och 
”Whistle blowers i svensk medicin - om kolleger som haft mod och visat civilkurage”. 
 
Lena Svidén 
 
 



 


