nu kan du anmäla dig till

Kungsbackaseminariet 2017

A

tt skapa en välfungerande psykiatri är en svår och mångsidig uppgift. Metoder, evidens
och riktlinjer räcker inte fullt ut. Psykiatrin och det psykiska lidandet måste placeras i ett
bredare sammanhang för att vi ska hamna rätt. Forum behövs, där övergripande frågor
kring psykiskt lidande, psykiatrins villkor och dess plats i samhället kan belysas. Psykiatrin Halland arrangerar därför varje år i maj ett seminarium med inbjudna gäster. Denna gång kommer
Tobias Nordin och Per Magnus Johansson att föra ett samtal. Moderator är Aslak Iversen.
n Tobias Nordin

är psykiatriker och verksamhetschef inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessförinnan var han chef inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus.
Tobias Nordin har bland annat infört värdebaserad vård i psykiatrin och startat en
psykoterapiutbildning för ST-läkare. Han har omorganiserat psykiatrin i Göteborg för
att bättre möta behovet av specialisering och kontinuitet. År 2014 fick han priset som
framtidens ledare. Nordin har deltagit i flertalet mediesammanhang genom åren. Han deltog i en
programpunkt om ”Det goda ledarskapet” på Svenska Psykiatrikongressen 2017.
n Per Magnus Johansson

är psykolog, docent i idé- och lärdomshistoria och utbildad till psykoanalytiker i Paris. Han har handlett psykiatriker, psykologer och chefer
inom psykiatrin under mer än två decennier. Han har arbetat som lärare vid Göteborgs universitet under tre decennier.
Per Magnus Johansson är verksam som författare och har publicerat längre texter
bland annat om personlighetspsykologi och om Göteborgspsykiatrins historia. Han har skrivit
tio böcker och 150 vetenskapliga artiklar. Han är medlem i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället (KVVS). Han deltog nyligen i SVT:s Idévärlden, där han gav sitt perspektiv på frågan
om hur vi bäst förstår det psykiska lidandet.
Frågor som kommer att lyftas är bland annat:
• Hur skapar vi en god och produktiv arbetsgemenskap? Vilket ledarskap behövs?
• Vilken position har egentligen den enskilda klinikerns omdöme? Hur långt bör
standardiseringen drivas?
• Hur uppfattas psykiatrin? Varför kritiseras den så ofta?
• Är våra förväntningar och krav på patienterna rimliga och konstruktiva?
Seminariet är i första hand avsett för personal inom Psykiatrin Halland, men är i mån av plats
även öppet för andra. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
Tid Torsdagen den 11 maj kl 13–15.15.
Plats Kulturhuset Fyren, Kungsbacka, lokal Snäckan
Anmälan E-post till pi.lindstrom@regionhalland.se med rubrik ”Kungsbacka”
OBS! Sista anmälningsdatum 11 april. Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika.
Välkommen!
Aslak Iversen
Verksamhetschef, vuxenpsykiatrins öppenvård

