
 

Självskadebeteende	  	  
Att	  förstå	  och	  bemöta	  ett	  komplext	  problem	  

	  
Ett	  vetenskapligt	  program	  arrangerat	  av	  Svensk	  beteendemedicinsk	  förening	  (SBF)	  

	  i	  samarbete	  med	  Centrum	  för	  Psykiatriforskning	  (CPF)	  och	  Nationella	  självskadeprojektet	  
(www.nationellasjalvskadeprojektet.se)	  

	  
Dag:	  Onsdagen	  den	  12	  mars	  2014	  
Tid:	  11.00	  –	  16.30	  (årsmöte	  SBF	  15.30-‐16.30)	  
Plats:	  Centrum	  för	  psykiatriforskning,	  Norra	  Stationsgatan	  69,	  plan	  6,	  113	  64	  Stockholm	  
Anmälan:	  http://sbfkonf.fikket.com	  
Förberedelse:	  Nationella	  självskadeprojektets	  webbaserade	  utbildning	  som	  nås	  på	  
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/vard-‐-‐vardgrannar/utbildning.html	  	  
	  
	  
11.00-‐11.05	  	   Välkomst,	  om	  SBF	  och	  CPF,	  varför	  den	  här	  dagen	  	  

Anne	  H	  Berman,	  Docent,	  Leg	  psykolog,	  Leg	  psykoterapeut,	  Ordförande	  SBF	  	  
	  
11.05-‐11.10	   Nationella	  självskadeprojektet	  

Clara	  Gumpert,	  Docent,	  Lektor,	  Verksamhetschef	  CPF	  	  	  
	  
11.10-‐11.40	   Min	  egen	  erfarenhet	  av	  självskadebeteende	  
	   Åsa	  Pehrsson,	  Socionom,	  BISAM	  på	  Psykiatri	  Södra	  Stockholm,	  	  
	  
11.40-‐12.00	   Att	  sätta	  självskadebeteende	  på	  kartan	  –	  vår	  vision	  	  

Ing-‐Marie	  Wieselgren,	  Psykiatrisamordnare	  SKL	  
	  
12.00-‐13.00	  	   Wraplunch	  med	  dricka	  och	  mingel	  

	  
13.00-‐13.30	   Att	  bemöta	  självskadebeteende	  samt	  dagens	  DBT	  behandling	  	  
	   Niclas	  Borg,	  Leg	  sjuksköterska	  psykiatri,	  BUP	  
	  
13.30-‐14.00	   Nytt	  hopp	  med	  ny	  behandling	  –	  ERGT	  –	  Emotion	  Regulation	  Group	  Therapy	  
	   Johan	  Bjureberg	  &	  Hanna	  Sahlin	  Berg,	  Leg	  psykologer	  och	  doktorander,	  CPF,	  KI	  
	  
14.00-‐14.20	   Kaffe	  &	  frukt	  	  

	  
14.25-‐14.55	   Hur	  vanligt	  är	  självskadebeteende	  bland	  BUP	  och	  vuxenpsykiatripatienter?	  

Mia	  Ramklint,	  Forskare,	  Institutionen	  för	  neurovetenskap,	  Uppsala	  universitet	  
	  
15.00-‐15.30	   Paneldiskussion	  med	  talarna	  
	   Moderator:	  Anne	  H	  Berman	  
	  
	  
15.30-‐16.30	  	   Årsmöte	  SBF	  (öppet	  för	  alla,	  rösträtt	  SBF	  medlemmar)	  
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Anmälan	  till	  dagen	  	  
	  
Konferensen anordnas av Svensk beteendemedicinsk förening 
(www.svenskbeteendemedicin.se) i samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Karolinska 
Institutet/Stockholms läns landsting, samt Nationella självskadeprojektet 
(www.nationellasjalvskadeprojektet.se). Till konferensen inbjuds praktiker och forskare från 
verksamheter i psykiatri, psykoterapi, socialtjänst, skolor samt rättsväsendet inklusive 
kriminalvård och polisen. Dessutom inbjuds medlemmar i de nordiska beteendemedicinska 
föreningarna från Finland, Norge och Danmark. 
 
Onsdagen, 12 mars 2014, 11-16.30, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 
plan 6, 113 64 Stockholm (www.psykiatriforskning.se)  
 
 
Kostnader (inklusive lunch och fika) 
 
Icke-medlem SBF/Nordisk förening  450 SEK 
 
SBF medlem inklusive medlemsavgift 2014 400 SEK 
 
SBF studentmedlem år 1 inklusive avgift 2014  250 SEK 
 
SBF medlem & studentmedlem, som betalat för 2014 200 SEK 
 
Talare (gratis SBF medlemskap för 2014 ingår)     0 SEK 
 
 
Anmäl dig direkt på: http://sbfkonf.fikket.com  
	  

	  
	  


