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Bland talarna:

Ur programmet: 
 Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?
 Existentiell beteendeterapi, anknytningsteori, DBT, APT, gruppsykoterapi,  

 schematerapi och mycket mer
 Klimatångest – hur hanterar vi känslorna och samtidigt förändrar världen
 Webinar med Xavier Amador – I am Not Sick, I Don’t Need Help!
 Välj bland närmare 50 pass i fyra parallella spår

Mötesplatsen för det  
senaste inom kvalificerat  
psykoterapeutiskt arbete!
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Organiseras av: 
Insight Events Sweden AB (tidigare Informa IBC Sweden) startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen ett flertal 
mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från 
både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de 
mest kända experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella 
kunder och knyta nya affärskontakter.

www.psykoterapimassan.se

Arrangörer:

PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psykisk 
hälsa genom psykoterapi – bildades 2003 av Riksföreningen 
PsykoterapiCentrum. Stiftelsen är sedan hösten 2011 helt fristående. 
Stiftelsen ska stödja ökad tillgång till kunskap och forskning om, samt 
utveckling av psykoterapi. Stiftelsen fullgör sitt uppdrag genom att 
i olika sammanhang informera om psykoterapi, stödja initiativ inom 
psykoterapeutisk verksamhet, delta i Samrådsforum för psykoterapi, 
dela ut resestipendier och inte minst, sedan 2004, ha övertagit 
arrangörskapet av PsykoterapiMässan från Psykoterapiinstitutet.
www.psykoterapistiftelsen.se

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för socionomer. 
Andra yrkesgrupper i förbundet är beteendevetare, ekonomer, 
personalvetare och samhällsvetare. Många är också egenföretagare 
eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de 
frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning 
och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med drygt 73 000 
medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för 
profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några 
nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och 
centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, 
utvecklar och värderar akademisk kompetens. 
Läs mer om oss på www.akademssr.se eller ring 08-617 44 00.

Mediapartners:  

– stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi – 

PS
sykoterapi
tiftelsen

PsykoterapiMässan – Psykoterapi 
för alla!  
Välkommen till årets viktigaste sammankomst för psykoterapi. Här har vi samlat landets absoluta elit 
och utländska gästföreläsare som ger dig handfasta och användbara verktyg samt inspirerande tips 
som lyfter dig i ditt dagliga arbete. 
Du kan välja mellan fyra parallella spår och sätta ihop ditt eget konferensprogram utifrån vad som är mest inspirerande för dig. 
Under dessa fullspäckade dagar ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap från olika terapeutiska inriktningar, nätverka 
med kollegor och att bredda ditt nätverk, såväl inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet. 

I och med dagens samhällssituation med kris, trauma, psykisk ohälsa hos unga och vuxna ges en möjlighet att fördjupa dina 
kunskaper inom ämnen såsom existentiell beteendeterapi, anknytningsteori, DBT, APT, gruppsykoterapi, schematerapi och 
mycket mer. Klimatångest har växt enormt och även detta kommer vi adressera i ett pass under mässan. Missa inte heller 
paneldiskussionen om att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt? 

 Varmt välkommen till årets viktigaste sammankomst för psykoterapi inom det psykoterapeutiska fältet!

Sigmund Soback 
PsykoterapiStiftelsen

Heike Erkers 
Förbundsordförande 
Akademikerförbundet 
SSR

Michael Linnell 
Projektledare 
Insight Events Sweden
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2B: Kulturella faktorer – om vikten av kultursensitivitet vid 
bemötande i psykoterapeutiska samtal med människor från 
andra kulturer
Sofie Bäärnhielm, docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt 
centrum.

2C: Unified protocol för ungdomar: Diagnosöverskridande 
psykologisk behandling
Cecilia Arlinger Karlsson, är legitimerad psykolog, legitimerad 
psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och 
handledare i KBT. 

2D: Del 2 fortsättning: ”El Francesito, en (o)möjlig 
dokumentärfilm om Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel 
Kohan
En kort inledande bakgrund till Pichon Rivière ges innan dokumentären 
visas. Därefter finns visst utrymme för diskussion och frågor. 
Vi rekommenderar att du valt del 1 1D för största utbyte av detta pass. 

Sören Lander är Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut med 
gruppanalytisk inriktning. 

13:30-14:30 VALBART PASS 3

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.
3A: Anknytningsteori för femåringar – om att använda 
konkreta metoder i psykoterapi för enskilda, barn, 
tonåringar och familjer
Elin Lundberg, Leg. psykoterapeut, socionom, familjeterapeut 
Föreläsare och författare. 

3B: WEBINAR: I am Not Sick, I Don’t Need Help!
Research on anosognosia and evidence based ways to help.
Xavier Amador, Ph.D. Visiting Professor, State University of New York 
and President, The LEAP Foundation.

3C: När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar 
om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv
Evelina Linder, socionom/Leg. psykoterapeut.

3D: Vad får könstillhörigheten betyda – i vardag, vård och 
vetenskap?
Eva Magnusson är professor emerita i psykologi vid Umeå universitet.

14:30-15:00 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

15:00-16:00 VALBART PASS 4

4A: Känslan av verklighet: Relationella perspektiv på 
psykoterapi och handledning
David Clinton, docent, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, 
psykoanalytiker.

4B: ISTDP som guide 
Liv Raissi är leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/
lärare. Hon är fd ordförande för Svenska föreningen för ISTDP och 
har aktivt bidragit till spridning av ISTDP, genom arrangemang av 
konferenser och utbildningar, sedan 2012. Utöver terapier, kurser och 
utbildningar i eget bolag undervisar Liv på Göteborgs universitet.

4C: Livsvärldsanalys – ett utforskande av människans fyra 
existentiella dimensioner
Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, 
universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för 
existentiell psykoterapi.

4D: Konsten att fördärva sitt liv – eller inte
Stefan Einhorn, är professor i molekylär onkologi vid Karolinska 
Institutet och överläkare vid Radiumhemmet.

Program dag 1 – Tisdag 6 oktober 2020

08:00 Morgonkaffe och tid att besöka utställarna 

09:00 Välkomna till PsykoterapiMässan 2020!
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och 
Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen.

09:10 PANELDISKUSSION: Att arbeta med psykoterapi i en 
föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt
Moderator: 
Lis Johles, PsykoterapiStiftelsen.
Paneldeltagare: 
Malin Fors, psykologspecialist, Finnmarkssykehuset,
Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i 
Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet,
Björn Philips, docent, universitetslektor, Stockholms universitet.

10:00 Klimatångest – hur vi hanterar känslorna och  
samtidigt förändrar världen
Karin Kali Andersson, leg. psykolog, klimatpsykologerna.

10:40-11:10 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

11:10-12:10 VALBART PASS 1
Lunchpaus för dig som valt första lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.
1A: Makt och privilegier i terapi
Malin Fors är psykologspecialist i klinisk psykologi och psykoterapi på 
Finnmarkssykehuset och i privatpraktik. Hon är universitetslektor på 
UiT, Norges Arktiska Universitet. Hon vann Tabin Award för sin bok ”A 
Grammar of Power in Psychotherapy” som kom ut på APA Books 2018.

1B: Allians och internet – vad vet vi om alliansens betydelse i 
en digital värld?
Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i 
Otorhinolaryngologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet.

1C: Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma 
resultat – eller? 
Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle 
behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och 
patient/klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.
Psykoterapeuter med inriktning: KBT, Psykoanalys, Gruppsykoterapi.

1D: Del 1: ”El Francesito, en (o)möjlig dokumentärfilm om 
Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel Kohan
En kort inledande bakgrund till Pichon Rivière ges innan dokumentären 
visas. Därefter finns visst utrymme för diskussion och frågor.  
Rekommenderat fortsättningspass 2D.
Sören Lander är Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut med 
gruppanalytisk inriktning. 

12:20-13:20 VALBART PASS 2
Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.

2A: Behandling för skam, sexuellt destruktiva beteenden 
och PTSD pga. barndomsövergrepp
Johan Wetterlöv, Leg. psykoterapeut och doktorand i klinisk psykologi 
vid Linköpings Universitet. Jobbar deltid som psykoterapeut och 
verksamhetschef vid behandlingshem (Segesholm och Österlenportens 
behandlingshem i Skåne) för unga kvinnor med utsatthet, komplex 
problematik och psykisk ohälsa.



 
16:10-17:00 PANELDISKUSSION: Hur kan samhället idag ta 
vara på den psykoterapeutiska kunskapen?
Paneldeltagare:
Poul Perris, läkare, Leg. psykoterapeut samt rektor för Svenska 
institutet för kognitiv psykoterapi. Han har länge engagerat sig i 
frågor kring psykoterapi,
Ing-Marie Wieselgren, psykiater, psykiatrisamordnare och 
projektledare för Psykisk Hälsa på SKR. Hon har i många år varit 
ansvarig och haft ett stort inflytande för de satsningar som gjorts 
inom psykiatri och psykoterapi,
Sven Román, psykiater och överläkare inom BUP (Mora). Han är en 
ivrig debattör i Läkartidningen inom området psykiatri och psykoterapi,
Gunnar Bohman, Med. Dr, Leg. psykolog och psykoterapeut. Gunnar är 
även före detta universitetslektor vid Stockholms universitet.  

17:00-18:00 Mingel

Program dag 2 – Onsdag 7 oktober 2020

08:00-08:30 Morgonkaffe och tid att besöka utställarna

08:30-09:30 VALBART PASS 5
5A: Dynamiska korttidsterapier – en introduktion
Viola Argus-Zivaljic, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, 
handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling.

5B: Behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang
Helena Löfgren, Leg. Psykoterapeut, Fil. kand. psykologi.

5C: Visualiserings reparativa kraft
Marta Cullberg Weston, Fil.lic., Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, 
specialist i klinisk psykologi, författare.

5D: Emotionsfokuserad Terapi – att förändra känslor med 
känslor
Vegard Hanken, Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, 
certifierad EFT-terapeut och handledare, Svenska Institutet för 
Emotionsfokuserad Terapi.

09:30-10:00 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

 
10:00-11:00 VALBART PASS 6

6A: God Natt – om barn och ungdomars sömn
Liv Svirsky, Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk 
psykologi, utbildad handledare i KBT och författare, 
Kristoffer Bothelius, Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut, Fil. dr.

6B: Hur man bildar ett nätverk – ensam är inte stark
Viola Argus-Zivaljic, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, 
handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling.

6C: Affektfokuserad psykodynamisk terapi som 
organiserande modell – hur vi hjälper patienten att äga sin 
förändring
Katja Lindert Bergsten, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Fil.dr., 
Sankt Olofsmottagningen, 
Kristoffer Pettersson, Leg. Psykolog, Sankt Olofsmottagningen.

6D: Dansa mjukt med tillvaron – om psykisk och existentiell 
hälsa
Anna Kåver är Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, specialist i klinisk 
psykologi, handledare och författare. Hon är författare till nio böcker 
inom området psykologi och psykoterapi.

11:10-12:10 VALBART PASS 7

Lunchpaus för dig som valt första lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.

7A: Hypnos – ett beprövat och kreativt verktyg i psykoterapi
Eva Eriksson-Block är Leg. psykolog, cert EMDR-terapeut,  
Cert. hypnosterapeut och utbildar i klinisk hypnos,  
Christina Lillieroth är Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, 
Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, Cert. EMDR-
terapeut och utbildar i klinisk hypnos.

7B: Suicid – ny forskning
Ullakarin Nyberg, Överläkare, Med. dr., Norra Stockholms Psykiatri.

7C: CFT i grupp
Sara Nylén och Mathilda Zotterman, psykologer och psykoterapeuter, 
Psykoterapienhet Rosenlund i Psykiatri Södra Stockholm (PSS).

7D: Erfarenheter som psykoterapeut
Allan Linnér, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut. Har även arbetat 
som radiopsykolog vid Sveriges Radio.

12:20-13:20 VALBART PASS 8

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.

8A: APT (Affectphobiatherapy) – en integrativ modell med 
fokus på affekter
Birgitta Elmquist, socionom, Leg. psykoterapeut, handledar- och 
lärarutbildad i psykoterpi. Internationellt certifierad psykoterapeut, 
lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential 
Dynamic Therapy Association).

Jenny S Svebeck, socionom, medicine magister, Leg. psykoterapeut, 
handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. Internationellt certifierad 
psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA. 

8B: XBT – Existentiell Beteendeterapi
Niklas Möller, Leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

8C: Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT) 
– en ny transdiagnostisk behandling för psykisk ohälsa 
förknippad med en överkontrollerad personlighetsstil
Martina Isaksson, doktorand, Leg. psykolog vid Ätstörningsenheten 
för vuxna, Akademiska sjukhuset.

8D: KBT ur ett barnperspektiv
Anna Rosengren, Leg. psykolog, specialiserad på barn och tonåringar 
samt utbildad handledare.  

13:30-14:30 VALBART PASS 9

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpasset. Lunch serveras i 
utställarsalen.

9A: Systemisk psykoterapi med unga vuxna – att öppna upp 
psykoterapirummet och bjuda in anhöriga 
Susan Hanshoff och Lisa Koser är Leg. psykoterapeuter, lärare och 
handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete 
från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från 
privata verksamheter. Lisa är även utbildad socionom.

9B: Dialektisk beteendeterapi (DBT) för män med borderline 
personlighetsyndrom och antisociala beteenden
Dan Wetterborg, Leg. psykolog, Med. Dr. vid PRIMA Vuxenpsykiatri 
Liljeholmen samt lärare och forskare vid Karolinska institutet,  
Peter Dehlbom, Leg. psykolog och psykoterapeut vid Psykoterapienhet 
Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm, anknuten till Karolinska 
Institutet.

www.psykoterapimassan.se



9C: Barnpsykoterapi – kan lek hjälpa?
May Nilsson, socionom/Leg. psykoterapeut handledare och lärare i 
psykoterapi.

9D: Anknytningsteori och psykoterapi – forskning och 
klinisk kunskap
Camilla von Below, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut, 
handledarutbildad, fil. dr i psykologi och lektor. Arbetar vid Stockholms 
universitet och S:t Lukas i Uppsala.

 
14:30-15:00 Eftermiddagskaffe och tid att besöka 
utställarna

15:00-15:50 VALBART PASS 10

10A: Schematerapi i primärvården – transdiagnostisk 
utredning och behandling
Poul Perris, Leg. läkare, Leg. psykoterapeut, handledare och rektor, 
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

10B: Urfolk, rättigheter och hälsa – om psykosocial hälsa 
och suicid bland samer
Jon Petter A. Stoor är samisk leg psykolog från Giron (Kiruna), och 
PhD student på Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste – Psykisk 
Helsevern og Rus, Finnmarkssykehuset HF, Norge. Stoor genomförde 
2015-16 på regeringsuppdrag en kunskapssammanställning om 
psykosocial ohälsa bland samer för Sámediggi/Sametinget i Sverige, 
och har projektlett framtagandet av en ”Plan för suicidprevention 
bland samer i Norge, Sverige och Finland”. Stoor är också engagerad i 
forskning och samarbeten kring urfolkshälsa i Arktis.

10C: Psykoterapeutisk relationsbehandling för spädbarn och 
föräldrar – i grupp och enskilt
Camilla Wachtmeister, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut, 
handledare och lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region 
Stockholm,  
Mika Gunnarsson, Leg. psykolog, BUP Mellanvård Sydost, Region 
Stockholm. 

10D: Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa 
Christina Lloyd, Leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, 
gruppsykoterapeut vid 1825 – Terapicenter för unga vuxna. 

15:55-16:45 VALBART PASS 11

11A: Existentiell vägledning och terapi – när livet blir 
ohanterligt
Dan Stiwne är Leg. psykolog och psykoterapeut och docent i klinisk 
psykologi. Han är utbildad existentiell psykoterapeut och har verkat 
som lärare och handledare i psykolog- och psykoterapeututbildningar. 
Han är nu verksam som lärare, handledare och examinator i existentiell 
vägledning och psykoterapi.

11B: Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma 
resultat – eller? 
Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle 
behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och 
patient/klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.

Psykoterapeuter med inriktning: Individuell psykoterapi, 
Familjepsykoterapi, Hypnospsykoterapi och Relationell psykoterapi. 

11C: Psykisk traumatisering och dissociation
Anna Gerge, Fil. Dr. Leg. psykoterapeut, EMDR-handledare, Lärare 
och handledare i psykoterapeutiskt arbete, författare till en mångfald 
kliniska böcker med inriktning på behandlingsarbete av komplex 
psykisk traumatisering.

11D: Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt  
är så bra? 
Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska Institutet och 
överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar 
För senaste uppdateringar, samt längre program hänvisar 
vi till www.psykoterapimassan.se
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08:00-08:30 Morgonkaffe och tid att besöka utställarna

08:30-09:30
5A: Dynamiska korttids- 
terapier – en introduktion,  
Viola Argus-Zivaljic

5B: Behandla avhoppare från 
sekteristiska sammanhang, 
Helena Löfgren

5C: Visualiserings reparativa 
kraft, Marta Cullberg Weston 

5D: Emotionsfokuserad Terapi 
– att förändra känslor med 
känslor, Vegard Hanken

09:30-10:00 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

10:00-11:00

6A: God Natt – om barn och 
ungdomars sömn,  
Liv Svirsky och  
Kristoffer Bothelius

6B: Hur man bildar ett nätverk 
– ensam är inte stark,  
Viola Argus-Zivaljic

6C: Affektfokuserad psyko- 
dynamisk terapi som  
organiserande modell,  
Katja Lindert Bergsten och 
Kristoffer Pettersson

6D: Dansa mjukt med tillvaron 
– om psykisk och existentiell 
hälsa, Anna Kåver 

11:10-12:10 
Valbart  
lunchpass 1

7A: Hypnos – ett beprövat 
och kreativt verktyg i psyko-
terapi, Eva Eriksson-Block  
och Christina Lillieroth 

7B: Suicid – ny forskning, 
Ullakarin Nyberg

7C: CFT i grupp, Sara Nylén 
och Mathilda Zotterman

7D: Erfarenheter som  
psykoterapeut, Allan Linnér

12:20-13:20  
Valbart  
lunchpass 2

8A: APT – en integrativ 
modell med fokus på affekter, 
Birgitta Elmquist, 
Jenny S Svebeck

8B: XBT – Existentiell  
Beteendeterapi, Niklas Möller

8C: Radikalt Öppen Dialektisk 
Beteendeterapi (RO-DBT),  
Martina Isaksson

8D: KBT ur ett barn- 
perspektiv, Anna Rosengren

13:30-14:30 
Valbart  
lunchpass 3

9A: Systemisk psykoterapi 
med unga vuxna – att öppna 
upp psykoterapirummet och 
bjuda in anhöriga, Susan 
Hanshoff och Lisa Koser

9B: Dialektisk beteendeterapi 
(DBT) för män med border-
line personlighetsyndrom 
och antisociala beteenden, 
Dan Wetterborg och Peter 
Dehlbom

9C: Barnpsykoterapi – kan lek 
hjälpa? May Nilsson 

9D: Anknytningsteori och  
psykoterapi – forskning och 
klinisk kunskap,  
Camilla von Below

14:30-15:00 Eftemiddagskaffe och tid att besöka utställarna

15:00-15:50

10A: Schematerapi i primär-
vården, Poul Perris

10B: Urfolk, rättigheter och 
hälsa – om psykosocial hälsa 
och suicid bland samer, Jon 
Petter A. Stoor 

Psykoterapeutisk relations-
behandling för spädbarn och 
föräldrar – i grupp och enskilt, 
Camilla Wachtmeister och 
Mika Gunnarsson 

10D: Mening i livet  
– avgörande för ungas  
psykiska hälsa, Christina Lloyd

15:55-16:45 
11A: Existentiell vägledning 
och terapi – när livet blir 
ohanterligt, Dan Stiwne 

11B: Klinisk Mötesplats – olika 
perspektiv leder till samma 
resultat – eller?

11C: Psykisk traumatisering 
och dissociation, Anna Gerge

11D: Olyckliga i paradiset  
– varför mår vi dåligt när allt 
är så bra? Christian Rûck

16:45 PsykoterapiMässan 2020 avslutas

08:00-09:10 Välkommen till PsykoterapiMässan 2020! Välkomstanförande i utställarhallen med Akademikerförbundet SSR och  
PsykoterapiStiftelsen

09:10-10:00 Paneldiskussion: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?  
Malin Fors, Gerhard Andersson, Björn Philips

10:00-10:40 Klimatångest – hur vi hanterar känslorna och samtidigt förändrar världen, Karin Kali Andersson

10:40-11:10 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

11:10-12:10  
Valbart  
lunchpass 1

1A: Makt och privilegier i 
terapi, Malin Fors

1B: Allians och internet – vad 
vet vi om alliansens betydelse 
i en digital värld?  
Gerhard Andersson 

1C: Klinisk Mötesplats  
– olika perspektiv leder till 
samma resultat – eller? 
Psykoterapeuter med 
inriktning: KBT, Psykoanalys, 
Gruppsykoterapi

1D: Del 1: ”El Francesito, en (o)
möjlig dokumentärfilm om 
Enrique Pichon Rivière”  
i regi av Miguel Kohan,  
Sören Lander

12:20-13:20 
Valbart  
lunchpass 2

2A: Behandling för skam,  
sexuellt destruktiva  
beteenden och PTSD pga. 
Barndomsövergrepp,  
Johan Wetterlöv

2B: Kulturella faktorer – om 
vikten av kultursensitivitet vid 
bemötande i psykoterapeutis-
ka samtal med människor från 
andra kulturer,  
Sofie Bäärnhielm

2C: Unified protocol 
för ungdomar: 
Diagnosöverskridande 
psykologisk behandling,  
Cecilia Arlinger Karlsson

2D: Del 2: ”El Francesito, en 
(o)möjlig dokumentärfilm om 
Enrique Pichon Rivière” i regi 
av Miguel Kohan,  
Sören Lander

13:30-14:30 
Valbart  
lunchpass 3

3A: Anknytningsteori för  
femåringar – om att använda 
konkreta metoder i  
psykoterapi för enskilda,  
barn, tonåringar och familjer, 
Elin Lundberg

3B: Webinar: I am not sick, i 
don't need help!  
Xavier Amador

3C: När det hälsosamma blir 
ohälsosamt – hjälp när tankar 
om kropp, mat och ätande  
tagit över ditt liv,  
Evelina Linder

3D: Vad får könstillhörigheten 
betyda – i vardag, vård och 
vetenskap? Eva Magnusson

14:30-15:00 Eftemiddagskaffe och tid att besöka utställarna

15:00-16:00

4A: Känslan av verklighet: 
Relationella perspektiv på 
psykoterapi och handledning, 
David Clinton 

4B: ISTDP som guide,  
Liv Raissi 

4C: Livsvärldsanalys – ett 
utforskande av människans 
fyra existentiella dimensioner, 
Elisabeth Serrander

4D: Konsten att fördärva sitt 
liv – eller inte, Stefan Einhorn

16:10-17:00 Paneldiskussion: Hur kan samhället idag ta vara på den psykoterapeutiska kunskapen?
Poul Perris, Ing-Marie Wieselgren, Sven Román, Gunnar Bohman

17:00-18:00 Mingel

Program dag 1 • 6 oktober 2020

Program dag 2 • 7 oktober 2020

www.psykoterapimassan.se



Utställare 2020 

För hallskiss och uppdaterad utställarlista besök www.psykoterapimassan.se

– stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi – 

PS
sykoterapi
tiftelsen

Akademikerförbundet SSR
CKU
CTNotes
Insight Events Sweden
Natur & Kultur
PsykoterapiStiftelsen

Resurscentrum för traumastöd, Vårsta diakoni
Studentlitteratur
Svenska Institutet för kognitiv Psykoterapi 
1825, terapi på unga villkor
Borell förlag

Unik möjlighet att marknadsföra er verksamhet!
På PsykoterapiMässan ges du goda möjligheter att marknadsföra ert företags eller organisations tjänster mot landets 
leg. psykoterapeuter. Samtidigt som du personligen möter potentiella kunder och knyter nya kontakter uppdateras du i 
det senaste inom forskning, metoder och erfarenheter från fältet. Missa inte möjligheten att nätverka och profilera er på 
årets mötesplats för leg. psykoteraputer!

Kontakt för information och bokning:
Utställningsansvarig Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

www.psykoterapimassan.se
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TID OCH PLATS
6-7 oktober 2020
Stockholmsmässan

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
www.psykoterapimassan.se
Telefon:  08-587 662 00
E-post:  info@insightevents.se
Post:  Insight Events, Box 7022, 103 86 Stockholm

OBS! Glöm inte att göra dina spårval

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsförings-
syfte för Insight Events Sweden och Insight Events Denmark enligt dataskyddsförordningens regler. Uppdaterad information om behandling av person-
uppgifter finns på www.insightevents.se/integritetspolicy. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen kontakta Database 
Manager, Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@insightevents.se • Personuppgiftsansvarig är Insight Events Sweden.

PRISINFORMATION
Medlem i Akademikerförbundet SSR betalar 2695 kr  
exklusive moms.

Icke medlem betalar 3195 kr exklusive moms.

Observera att du måste välja seminariepass för båda dagarna, 
samt för lunch. Vid ej komplett anmälan kommer du bli placerad 
på de pass där det finns platser kvar.
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar 
före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräf-
tas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före förs-
ta konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% 
om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att 
delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

PASSA PÅ ATT MARKNADSFÖRA ER VERKSAMHET!
Under PsykoterapiMässan ges ni möjlighet att informera om er verksamhet 
till landets inom psykoterapin verksamma personer. Passa på att stärka er 
ställning på marknaden och hitta nya kunder för framtiden. Boka din plats 
redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta Linda Forsberg 
tfn: 08 587 662 37 • e-post: linda.forsberg@insightevents.se

KOMMUNIKATIONER TILL STOCKHOLMSMÄSSAN
Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, 9 km söder om Stockholm city. Det är enkelt 
att hitta till Stockholmsmässan. 
Med bil: Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/
Älvsjö. Det finns cirka 2 000 parkeringsplatser, varav 20 parkeringsplatser är 
för personer med funktionsnedsättning.
Med SL: Pendeltåg frånStockholm City mot Älvsjö station avgår 8–14 gånger i 
timmen. Resan tar ca. 10 minuter.
Med taxi: Taxi Stockholm och Taxi Kurir har fast pris till och från Arlanda och 
Stockholmsmässan. Taxi Stockholm: 08-15 00 00 • Taxi Kurir: 08-30 00 00

Namn:

E-post:

Befattning:

Företag:

Avdelning:

Adress:

Postnr:  Postadr:

Faktureringsadress:

Referens:

Tfn:  Mobil:

OBS! Du måste välja ett lunchpass per dag och kan därför inte 
välja några föreläsningar under din valda lunchpaus.

Tisdag 6 oktober 2020

1.   LUNCH  A   B   C   D  
2.   LUNCH  A   B   C   D  
3.   LUNCH  A   B   C   D  
4.    A   B   C   D    

Onsdag 7 oktober 2020

5.     A   B   C   D  
6.     A   B   C   D  
7.    LUNCH  A   B   C   D  
8.    LUNCH  A   B   C   D  
9.    LUNCH  A   B   C   D  
10.    A   B   C   D  
11.    A   B   C   D  
 

 Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR
 Jag vill bli medlem i Akademikerförbundet SSR

FÖR MER INFORMATION – KONTAKTPERSONER
Pernilla Magnusson, PsykoterapiStiftelsen, 
e-post: pernilla.magnusson@sll.se
Marica Rostedt, Akademikerförbundet SSR, 
e-post: marica.rostedt@akademssr.se
Michael Linnell, projektledare, Insight Events Sweden, 
e-post: michael.linnell@insightevents.se
Linda Forsberg, sponsring och utställning, Insight Events Sweden, 
e-post: linda.forsberg@insightevents.se

PSYKOTERAPIMÄSSAN 2020

Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


