
Verksamhetsberättelse 12 mars 2008 - 12 mars 2009 
                                                         för

Svenska Föreningen för Medicinsk psykologi (SFMP)

SFMP har under verksamhetsåret, 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.

Styrelsen för SFMP har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Henry Jablonski
Vice ordförande: Bengt Hamark
Sekreterare: vakant
Kassör: Göran Roth
Övrig ledamot: Inga-Carin Landerö
Övrig ledamot: Linus Mårtensson
Övrig ledamot: Maud Sjöström

Revisorer: Noomi Elander-Lindberg, Juanita Forssell
Valberedning: Dorte Kjeldmand (sammankallande), Lotti Helström, Tina Nyström Rönnås
Henry Jablonski har varit SFMP:s representant och Lena Svidén adjungerad i IPULS-frågor i 
sektionsstyrelsen.

***
SFMP:s förra årsmöte avhölls 12 mars 2008. Vid detta möte avtackades avgående 
ledamöterna Lena Svidén och Anita Häggmark efter många års utmärkt arbete i styrelsen. 
Maud Sjöström hälsades välkommen i styrelsearbetet. 

Föreningens styrelse har under året haft fyra protokollförda möten.  

Föreningen har under året haft c:a 125  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. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 200 kr.  Pensionerade medlemmar betalar ingen avgift.

***
Föreningens ekonomi är i grunden stabil. P g a kraftigt höjda kostnader för tryck och 
distribution av Bulletinen och Paraplyt för såväl 2006 och 2007 beslutades att all 
kommunikation från föreningen fr o m februari 2008 skulle ske per e-mail och via 
föreningens hemsida www.sfmp.se.  Detta stadfästes på det förra årsmötet och meddelades per 
brev till samtliga medlemmar. Ett fåtal medlemmar begärde därvid utträde då de saknade 
tillgång till internet.
.

***

Föreningens tidskrift Bulletinen har utkommit med ett 60-sidigt dubbelnummer under 2008. 
Redaktörfrågan har inte lösts. Redaktörskapet för sektionens Paraplyt är också olöst och 
beslut har fattats om ett mellan ingående föreningar roterande redaktörskap. 



***
Föreningens hemsida, www.sfmp.se har reviderats vid några till fällen under året delvis med 
hjälp av extern hjälp – Johan Rhedin.

***
Föreningens skrivartävlingar har utlysts och väckt stort gensvar. Lena Svidén har ansvarat för 
den framgångsrika marknadsföringen av tävlingen och är också sammankallande i juryn.
25 bidrag har kommit in till den skrivartävling, som är öppen för alla, och fem bidrag till 
tävlingen för medicine studerande och AT-läkare. I juryn ingår - förutom Lena - också Bengt 
Hamark och Maud Sjöström. Resultaten kommer att offentliggöras under våren, publiceras bl 
a i Bulletinen, Paraplyt och finnas på föreningens hemsida www.sfmp.se. 
Flera av student-bidragen har också – i vissa fall med  bistånd från föreningsstyrelsen 
-översatts till engelska och skickats in till den internationella schweiziskbaserade 
skrivartävlingen för medicine studerande - The Ascona Prize – till  minne av Michael Balint. 
Prisutdelningen sker vid nästkommande världskongress, dit de vinnande författarna bjuds in.

      ***

På AT-stämman i april hölls en mycket uppskattad workshop om det personliga skrivandet. 
Underrubriken var ”Blir man en bättre läkare av att skriva? ”  Lena Svidén höll i detta 
tillsammans med Tina Nystöm-Rönnås och Nina Cavalli Björkman

      ***

Inom sektionen har föreningen vidare aktivt deltagit i planeringsarbetet för symposier på 
Läkarstämman, planering av en psykosomatisk utbildning samt i besvarandet av remisser i 
medicinskt-etiska frågor såsom bl a Socialstyrelsens råd och anvisningar om abort (genom 
Bengt Hamark), läkares agerande i livets slutskede, , den framtida psykiatrin  mm.
Föreningen deltog också i samband med AT-läkarstämman  på Läkarsällskapets presentation 
av subsektionernas verksamhet.

      ***
Balintverksamhet
Det nordiska Balint-samarbetet har fördjupats under året. Möten och mail-kontakter mellan 
ordförandena för de danska, finska och svenska föreningarna har lett fram till ett Balint-
program, som ska presenteras på det Nordiska Allmänläkarmötet i maj 2009, där vår förening 
representeras av Juanita Forssell och Henry Jablonski. Vi för också diskussioner om nordisk 
samverkan för fortbildning och kvalitetssäkring av Balint-arbete.

Föreningen har varit representerad vid de konferenser och International Balint Federation 
council meetings, som under året ägt rum vid Döda Havet, Israel i mars och i Leiden, Holland 
i oktober. Henry Jablonski var vid båda tillfällena inbjuden att hålla invigningstalet.

Inbjudan och Call-for-papers har skickats till Balint-världskongressen  5-9 september 2009 i 
Brasov (Transsylvanien)  Rumänien, se www.balintcongress2009.co . Fem papers från 
föereningens medlemmar har kommit in till kongressens vetenskapliga kommittée. 
Inbjudningar har under året också skickats ut till, förutom de ovannämnda i Israel och 
Holland, till konferenser/utbildningar i Danmark (maj 2008), Dubrovnik (juni 2008) och 
Oxford (september 2008) samt till kommande amerikansk Balint-ledar-utbildning och IBF 
council meeting i Chicago 17-19 april, och till Balint School, Dubrovnik 1-5 juni 2009. 

http://www.balintcongress2009.co/
http://www.sfmp.se/
http://www.sfmp.se/


Fortlöpande information om internationella Balintkonferenser finns på 
www.balintinternational.com 

Under kursmomentet Professionell Utveckling (PU) vid Karolinska Institutet i Stockholm 
pågår balintliknade grupper på sjätte och sjunde terminen. Flera av gruppledarna har 
genomgått tidigare års balintledarutbildning och/eller är medlemmar i vår förening. Anita 
Häggmark är kursansvarig.
 

Stockholm 2009-02-15

Bengt Hamark, v ordf,                         Henry Jablonski, ordförande, tf. sekr 

http://www.balintinternational.com/

