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Affekta 
Affekta är ett nätverk av legitimerade psykologer och 
psykoterapeuter som erbjuder affektfokuserad psy-
koterapi, utbildning och handledning. Affektfokuserad 
psykoterapi räknas till de psykodynamiskt grundade kort-
tidsterapimetoderna (s.k. Short-Term Dynamic Psychoth-
erapy; STDP). Dessa terapiformer utmärker sig genom 
ett mycket starkt fokus på affekter och relationsmönster. 
För mer information, besök: www.affekta.se

Programpunkter: 180b

Barn- och ungdomspsykiatri SLL
Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns 
landsting är en av världens största sammanhållna barn- 
och ungdomspsykiatriska organisationer. Inom BUP 
Stockholm finns lokala öppenvårdsmottagningar, special-
mottagningar samt klinikanslutna vårdenheter - allt under 
ett och samma ”tak”. Inom organisationen värderas 
psykoterapeutisk kunskap högt och ett stort antal av våra 
medarbetare är också psykoterapeuter. I vår monter kan 
du träffa oss och höra mer om hur vi inom BUP ständigt 
utvecklar vårt behandlingsarbete.

Programpunkter: 106a, 148b, 168a, 199a, 219b, 237a, 296b, 327b

Beroendecentrum Stockholm
Beroendecentrum Stockholm är Stockholms läns lands-
tings organisation för specialiserad beroendevård. Kli-
niken erbjuder befolkningen inom upptagningsområdet 
samt vårdval Stockholm, en sammanhållen vårdkedja 
mellan akut/sluten och öppenvård, samt en övergripande 
psykoterapiorganisation som binder samman olika psy-
koterapinätverk. Patienter erbjuds individualpsykoterapi 
enligt psykodynamisk, kognitiv och beteendeterapeutisk 
metod. Familjeterapigruppen arbetar utifrån systemte-
oretisk grund. Vår gruppsykoterapeutiska verksamhet 
utifrån gruppanalytisk och mentaliseringsbaserad metod. 
Anhörigutbildningarna arbetar eklektiskt.

Programpunkter: 359b, 117a, 134a, 170a, 454a, 326b, 216b, 257b, 
228c, 450a, 295b, 167a, 136a 

Beroendekliniken
Beroendekliniken i Göteborg erbjuder utredning och 
behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alko-
hol, läkemedel och narkotika hos personer med olika 
grader av psykiatrisk problematik. Kliniken har specia-
listmottagningar bl a för unga, kvinnor, narkomaner, 
blandmissbrukare och personer med psykotisk proble-
matik. Ett integrerat arbetssätt eftersträvas där psykiska, 
sociala och medicinska faktorer beaktas. Behandlingen 
är individanpassad och sker ofta i samverkan med anhö-
riga och andra verksamheter. Grunden för behandlingen 
av missbruket och den psykiska ohälsan är ett psykote-
rapeutiskt förhållningssätt där bearbetning, hållande och 
långsiktighet är avgörande moment.

Programpunkter: 137a, 150b, 163a, 179b, 243a, 386a, 413a, 426b, 
453a, 489a, 496a, 398b

Beteendeterapeutiska Föreningen – BTF
Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF, är Sveriges 
största förening för Beteendeterapi och Kognitiv Beteen-
deterapi, KBT. Föreningen bildades 1971 och har sedan 
starten varit drivande i att sprida terapiformen i Sverige. 
Föreningen har alltid haft en stark forskningsanknytning 
och ger ut den internationella tidskriften Cognitive Beha-
viour Therapy. BTF anordnar workshops, informerar all-
mänhet och beslutsfattare om KBT och har en utförlig 
hemsida, www.kbt.nu , där man kan söka information om 
KBT, forskning, utbildningar och behandlare. BTF är med-
lem i den europeiska organisationen för KBT- EABCT.

Programpunkter: 453a, 386a, 489a, 137a, 179b, 413a, 243a, 496b, 
154b, 163a, 159b

BoA Mellanvård AB
Vår målsättning är att hjälpa och förbereda ungdomar/
unga vuxna med psykiska, psykosociala problem och/
eller neuropsykiatriska diagnoser för ett så självständigt 
liv som möjligt. De som kommer till oss är 17-25 år. 
Målen utformas tillsammans med ungdomen och dess 
nätverk. De omfattar att träna på eget boende med 
daglig struktur, sysselsättning och individuellt behand-
lingsarbete. BoAs synsätt är salutogent och vi har ett 
strukturerat pedagogiskt miljöterapeutisk förhållnings-
sätt. Totalt 14 platser, 4 platser i kollektiv och 10 platser i 
träningslägenheter på Södermalm eller södernärförort.

Bokförlaget Bonnier Existens 
Bokförlaget Bonnier Existens är en ny utgivningslinje för 
böcker om psykologi och livsfrågor inom ramen för Bon-
nier Fakta. Bokförlaget Bonnier Existens ska syssla med 
frågor som rör existensen. Med det menar vi alltifrån 
det lilla livet till de större frågorna om mål och mening. 
Författarna är oftast experter på sitt område: psykologer, 
terapeuter, filosofer, präster, beteendevetare. Men ibland 
kommer de från ett helt annat håll. Gemensamt för dem 
alla är att de har något viktigt att säga. 

www.bonnierexistens.se

Programpunkter: 276a, 287b, 383a

BUP-kliniken Södra Älvsborgs Sjukhus
BUP-kliniken,Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har ca 120 
anställda. Upptagningsområdet är södra Älvsborg, tio 
kommuner med cirka 62 000 barn och ungdomar under 
18 år. BUP möter ungefär 3% av alla barn och ungdomar 
under 18 år. Klinikens grundsyn bygger på såväl ett medi-
cinskt som ett psykodynamiskt, kognitivt, systemteore-
tiskt och familjeterapeutiskt synsätt. Kliniken har fem 
öppenvårdsmottagningar. Dessutom finns en åldersö-
vergripande mottagning för asylsökande, neuropsykia-
trisk enhet för kvalificerade utredningar, slutenvård och 
PTSD-enhet. Utvecklingsarbeten pågår i verksamheten.

Programpunkter: 467b
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Capio Anorexi Center AB 
Capio Anorexi Center är en av landets ledande vård-
givare inom högspecialiserad ätstörningsvård. Vi har 
behandlingshem, heldygnsvård, dagsjukvård och öppen-
vård. Vi arbetar efter en kognitivt inriktad behandlings-
modell. Detta innebär att vi samarbetar med patienten 
för att tillsammans förstå hur tankar, känslor och kropps-
liga reaktioner påverkar beteendet. Vi arbetar efter en 
tre-stegs-modell: 1. Stoppa 2. Byta strategi 3. Planera 
för framtiden. Under Capio Anorexi Center finns också 
TILMA som är specialister på att behandla läkemedels-
beroende. 

Cognitus Psykoterapi och Utveckling 
Specialistbutik på internet med noga utvalda böcker och 
utbildningsfilmer inom: Psykiatri, psykoterapi, psykologi 
och personlig utveckling. Sortimentet består av det 
mest aktuella, tongivande och edukativa som finns på 
marknaden. Vårt mål är att ständigt utvecklas i ett nära 
samarbete med forskningen och den kliniska miljön vi 
ombesörjer. Besök vår webbshop på: www.cognitus.se

Divan
DIVAN, tidskrift för psykoanalys och kultur, firar i år sitt 
20-årsjubileum. Tidskriften länkar oförtröttligt samman 
psykoanalytiska tankar med kulturella uttryck i text och 
bild. Vid mässan kommer de nummer av tidskriften som 
alltjämt finns i lager att saluföras till ett billigt pris. De 
flesta av texterna och bilderna i Divan är tidlösa och kan 
avnjutas om och om igen, och några Divan-nummer är 
alltid en välkommen present till den som har kulturella 
och djuppsykologiska intressen.

EduVelope AB 
EduVelope AB arbetar sedan 1989 med utveckling av 
organisationer, grupper och individer inom privat och 
offentlig sektor. Företaget har stor erfarenhet av konsul-
tativa uppdrag inom främst team och ledarutvecklling.

Programpunkter: 274a

Edward & Smedje AB 
Edward & Smedje är ett av Sverige ledande konsultbo-
lag inom ledarutveckling. Vi arbetar med ledarprogram, 
assessment och coaching från koncernledningar till 
första linjens chefer inom flera av Nordens största före-
tag som t ex ABB, Sandvik Scania, Volvo, Saab, SSAB, 
LKAB, Outokumpu, Walleniusrederierna, Sony Ericsson, 
Samsung, Tieto, Seco Tools, Electrolux, Husqvarna, 
SEB, Nordea och AstraZeneca. Edward & Smedje har 
kontor i Stockholm, Helsingfors och S:t Petersburg. Vi är 
17 anställda konsulter varav 12 legitimerade psykologer 
eller psykoterapeuter från nio olika nationaliteter och vi 
levererar på tio språk.

Programpunkter: 261b, 294b

Effectiveness Consultants 
Effectiveness Consultants bildades 1983 och är idag ett 
konsultnätverk som arbetar med organisations-, team- , 
och individutveckling utifrån en beteendevetenskaplig 
grund. Vårt beteendeinstrument IDI - Interpersonal 
Dynamics Inventory används i Sverige av oss själva och 
ytterligare ca 240 licensierade användare; Konsulter, 
utvecklare, psykologer och terapeuter. IDI är en enkel 
360-gradersanalys, designad för att för att ge individer 
ökad insikt om hur de upplevs av andra, ökad öka förstå-
else för andras beteende och anpassat stöd för bättre 
samspel med andra. I vår monter möter du psykologer 
och organisationskonsulter som berättar om sin verk-
samhet och om hur de använder IDI som verktyg.

Programpunkter: 112a

Empatica AB 
Empatica erbjuder utbildningar och tjänster som står på 
kognitiv relationell och mindfulnessbaserad grund. Vi 
har allt från kortare introduktionsutbildningar och olika 
kompetensutvecklingsprogram till mer omfattande 
utbildningar såsom grundläggande psykoterapiutbild-
ning. Välkomna att besöka vår monter och att delta i de 
tre föreläsningar/workshops som vi har under mässan. 
Under psykoterapimässan kommer också Camilla Sköld, 
vår lärare i MBSR(Mindfulness Based Stress Reduc-
tion) att vara värd för Jon Kabat-Zinn som är grundare till 
MBSR och en av huvudtalarna på mässan.

Programpunkter: 428b, 483a

Enheten för Psykosomatisk Medicin (EPM) 
Inom Västmanlands läns landsting finns sedan 2000 
Enheten för Psykosomatisk Medicin (EPM). Vi bedriver 
främst utredning och multimodal behandling av patien-
ter med smärt- och stressproblematik. Behandlingen 
erbjuds företrädesvis i gruppform och behandlarna har 
olika psykoterapeutiska och kroppsterapeutiska inrikt-
ningar. I montern kommer vi att presentera vår verksam-
het och våra olika multimodala gruppbehandlingar.

Enheten för Psykoterapi, Umeå Universitet
Enheten för psykoterapi vid Umeå universitet erbjuder 
legitimationsgrundande utbildningar (90hp.) inom indivi-
duell vuxenpsykoterapi med psykodynamisk och kognitiv 
inriktning, familjeterapi samt barn- och ungdomsterapi. 
Enheten erbjuder även grundläggande psykoterapiutbild-
ningar, en med bred inriktning vari ingår psykodynamisk, 
kognitiv och familjeorienterad psykoterapi (60hp.) samt 
grundläggande utbildningar som utformas utifrån olika 
beställares önskemål. Enheten erbjuder även kortare 
fristående kurser såsom Professionella Samtal, 30hp.

www.umu.se

Programpunkter: 404b
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Ericastiftelsen
Ericastiftelsen bedriver högskoleutbildning med inrikt-
ning på psykoterapi med barn och ungdomar och deras 
familjer samt klinisk verksamhet och forskning. Verksam-
heten utgår från psykodynamisk teori och aktuell forsk-
ning inom psykoterapi och utvecklingspsykologi samt 
från klinisk erfarenhet. Ericastiftelsens mest omfattande 
utbildning leder till psykoterapeutexamen. Dessutom 
bedrivs vidareutbildningar inom diagnostik, handledning 
och specialpedagogik.

Rektor och verksamhetschef: Gunnar Carlberg 
www.ericastiftelsen.se

Programpunkter: 130a, 189b, 239a, 289b, 314a

Ersta fristad 
Ersta fristad är en verksamhet inom Ersta diakoni; en 
ideell och icke-vinstdrivande förening. Vi arbetar med 
kvinnor och barn som upplevt våld, hot och kränkningar 
i familjen. Vi har sedan 1970 ett skyddat boende med 
plats för fem kvinnor och barn. År 2005 startade vi 
terapeutisk gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor i 
nära relationer. Hösten 2008 utvecklades verksamheten 
vidare med gruppterapi för barn och ungdomar som 
upplevt våld i familjen. Från hösten 2009 går även bar-
nens mammor i parallell gruppbehandling. Nästa steg 
är pappagrupper för våldsamma fäder, med start under 
våren 2010.

Programpunkter: 100a, 166a, 358b

EXPRESSIVE ARTS Stockholm AB
arbetar med utbildning, psykoterapier/självutveckling, 
handledning och kompetensutveckling (offentlig sektor/
näringsliv). Expressive Arts erbjuder uttryckande konst-
terapi, Guided Imagery and Music (GIM), kroppsinriktad 
terapi/psykodrama och gruppanalys. Svenska institutet 
för uttryckande konstterapi  ger en fyraårig deltidsutbild-
ning i uttryckande konstterapi, i vilken ingår en grundläg-
gande psykoterapiutbildning. Expressive Arts tillhan-
dahåller även en tvåårig utbildning i kreativ metodik för 
redan utbildade psykoterapeuter. Institutet är medlem av 
The International Network of Expressive Arts Therapy 
Training Centers – institut och universitetsinstitutioner i 
Europa, Israel, USA och Canada. 

Programpunkter: 156b, 190b

Familjeforum 
Familjeforum är ett kunskaps- och behandlingsföretag 
som erbjuder psykosocialt förändringsarbete, utbildning 
och handledning utifrån ett multisystemiskt tänkande. 
Familjeforum erbjuder evidensbaserade öppenvårdsbe-
handlingar för barn och ungdomar med normbrytande 
beteende och/eller neuropsykiatriska funktionshinder 
och deras familjer. Vi lägger stor tyngdpunkt vid samar-
bete med skola och nätverk. Insatserna är förebyggande 
eller ett alternativ till institutionsplacering inom SiS, 

placering HVB eller traditionell familjehemsplacering. 
Familjeforum har kontor i Lund och Stockholm.

Programpunkter: 182b

Familjeteamet/Resursenheten 
Resursenheten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 
består av Familjeteamet, MST-teamet och Ungdoms-
mottagningen. Vi ingår i verksamhetsområdet Social 
omsorg. Familjeteamet består av Familjebehandlare/
terapeuter, pedagoger, psykolog och gruppledare. Famil-
jeteamet erbjuder professionell hjälp i syfte att stödja 
och stärka utsatta barn, familjer och övrigt nätverk. 
Resursenheten arbetar med olika tekniker och meto-
der såsom, Familjeterapi, Individuell terapi till barn och 
ungdomar, Nätverksarbete, Marte Meo, och Multi Sys-
temisk Terapi dvs. MST samt Komet. Projektet Barnets 
Rum är ett projekt inom Familjeteamet som har pågått i 
två och ett halvt år. Projektledare är Azra Abazari.

Programpunkter: 378a

Familjeterapeuterna Korsvägen AB 
Familjeterapeuterna Korsvägen AB består av 14 legitime-
rade psykoterapeuter och handledare. Vår verksamhet 
ligger i Göteborg. 
Vi är en dynamisk mötesplats för människor som tror på 
samtalet som verktyg. De tjänster vi erbjuder, psykote-
rapi, handledning och utbildning, utgår från en system-
teoretisk förståelsemodell där plattformen i vår gemen-
samma värdegrund är respekt, engagemang, möjligheter 
och resurser.

Programpunkter: 434b

Farsta brottsofferjour 
Brottsofferjouren kan erbjuda stöd och hjälp till brottsof-
fer och vittnen. Att bli drabbad av ett brott innebär för 
många en traumatisk upplevelse. Tilltron till omgivningen 
kan gå förlorad och det kan ta tid att läka de fysiska och 
psykiska såren. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för 
brott: tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit 
med om, information om hur en polisanmälan går till, 
hänvisa till myndighetskontakter, hjälp att ställa krav på 
skadestånd, samtal och stöd på vägen för att underlätta 
bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare, ett 
vittnesstöd i samband med rättegång

Forum Lundense 
Forum Lundense är en ideell förening vars syfte är att 
främja vetenskaplig forskning och klinisk tillämpning 
inom KBT och andra evidensbaserade psykoterapier. 
Föreningens ändamål är: att främja grundforskning, till-
lämpad forskning och klinisk verksamhet rörande kog-
nitiva och beteendeinriktade terapiformer samt andra 
besläktade terapiformer som har en vetenskaplig bas. 
Föreningen skall i detta syfte anordna konferenser, sym-
posier och vetenskapliga föredrag, möten och diskus-
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sioner. Föreningens verksamhet syftar till att verka för en 
vetenskaplig syn på psykoterapi; att förmedla kontakter 
och information mellan forskare och psykoterapeuter på 
såväl nationell som internationell nivå.

Programpunkter: 420a

Föreningen EMDR Sverige
Föreningens syfte är att informera allmänhet och profes-
sionella om EMDR, att understödja utbildning i EMDR-
metoden och att bevaka och utveckla svenska normer 
för utbildning och behörighet i EMDR-metoden enligt 
internationell standard. Vidare skall föreningen verka för 
att understödja handledning, fortbildning och forskning 
i EMDR samt att understödja sociala och humanitära 
program med EMDR. I föreningens syfte ingår likaså 
att verka för att vårdbehövande får tillgång till EMDR 
och att understödja internationell samverkan och utbyte 
inom området. Föreningen skall svara för att kontinuerligt 
certifiera EMDR-terapeuter. Ordförande Kerstin Bergh 
Johannesson www.emdr.se

Programpunkter: 129a, 307a, 469b

Föreningen Skyddsvärnet
Föreningen Skyddsvärnet är en ideell förening som 
bedriver olika stöd- och behandlingsverksamheter i 
Stockholmsregionen. Överskott investeras i den ordina-
rie klientverksamheten och i vår avgiftsfria verksamhet. 
Skyddsvärnets Psykologmottagning erbjuder behandling 
och handledning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) 
och motiverande samtal (MI). Vi arbetar på uppdrag av 
kriminalvård, socialtjänst och andra vårdinstanser. Som 
en del av vår verksamhet erbjuder vi också kostnadsfri 
rådgivning till privatpersoner som inte har stöd från 
annat håll.

Gestalt Akademin i Skandinavien
I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka 
människors livskvalitet och organisationers livsduglig-
het genom personligt och professionellt växande. Våra 
kurser och utbildningar innehåller möjligheter både för 
dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som 
vill tillämpa gestalt i din yrkesroll. Hög kvalitet, personlig 
utveckling och upplevelsebaserat lärande på gedigen 
teoretisk grund är gemensamma nämnare för samtliga 
utbildningar. Vi är ackrediterade av European Association 
for Gestalt Therapy, EAGT.

Programpunkter: 458a

Göteborgs Psykoterapi Institut � GPI
GPI består av 34 psykoanalytiskt orienterade psykotera-
peuter som bedriver psykoterapi, handledning och utbild-
ning. GPI:s utgångspunkt är det omedvetnas närvaro, att 
symtomet har mening och att individen är i interaktion 
med kultur och samhälle. GPI grundades 1974 och bedri-

ver grundläggande psykoterapiutbildning, handledarut-
bildningar och specialkurser i Göteborg, Stockholm och 
Malmö. Handledning ges till arbetsplatser inom varie-
rande områden. 
www.gpsi.se

Programpunkter: 212b

Insidan
Insidan bedriver psykoterapi, handledning och utbild-
ning avseende komplexa posttraumatiska tillstånd och 
anknytningsskador samt psykoterapeutisk metod.Även 
handledning på handledning samt stöd för ledare inom 
vård och omsorg.

Programpunkter: 115a, 214b, 306a

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi � IfKP
IfKP, Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi, grundat 
1975, har en specialinriktning på psykosomatiska pro-
blem, utbrändhet, smärta och stressrelaterade sjukdo-
mar. Vi arbetar med analytisk kroppspsykoterapi, hyp-
nos, EMDR, samtalsterapi och parterapi, samt jungiansk 
analys. Verksamma vid institutet är leg psykologerna/leg 
psykoterapeuterna Sven-Erik Levin, Gunilla Blomqvist, 
Berit S Larsen och Teresa Allzén. Vi arbetar med psyko-
terapi, handledning och utbildning.

Programpunkter: 311a, 379a, 480a

Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik � ILTP
Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik arbetar med 
att utveckla lacaniansk psykoanalytisk teori och praktik 
vari inkluderas psykoterapi och jagstrukturerande förhåll-
ningssätt. Jagstrukturerande psykoterapi har använts 
sedan 1980 talet. Dess effekt, process och tillämpnings-
område har dokumenterats i en doktorsavhandling samt 
i flera forskningsrapporter och utvärderingsprojekt. Insti-
tutets medlemmar bedriver psykoterapier, handledning, 
utbildning och forskning. 
Ordförande Annika Stencrantz 
www.jagstrukturerande.se

Programpunkter: 102a, 146b, 308a, 419a

Institutionen för psykologi Lunds Universitet
I utbildningsutbudet avseende psykoterapi vid Insti-
tutionen för psykologi vid Lunds universitet ingår 
psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. 
Psykologprogrammet antar 40 studerande/termin och 
alla får en grundläggande psykoterapiutbildning i såväl 
psykodynamisk som kognitiv-beteendeterapeutisk inrikt-
ning. Psykoterapeutprogrammet ges i nuläget i fyra 
inriktningar: familj-, psykodynamisk-, och kognitiv-bete-
endeinriktad psykoterapi -vuxna samt -barn och ungdom. 
Utbildningen omfattar 96 studerande. Kursstarten är 
samtidig för alla inriktningarna och delar av utbildningen 
är gemensam.
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Institutionen för psykologi Umeå universitet
Psykologmottagningen (PM) drivs av Institutionen för 
psykologi vid Umeå universitet. PM:s kliniska verksam-
het (KBT, PDT) inramas av utbildningsuppdrag och 
forskningsfrågor. Inom utbildningsuppdragen (psykolog-
program, handledar- och lärarutbildning i psykoterapi) 
ges professionsträning och vetenskaplig träning av bli-
vande psykologer och blivande psykoterapihandledare. 
Beskrivning kommer att ges av de olika delarna av den 
integrerade verksamheten vid PM (klinisk verksamhet, 
utbildning, kvalitetssäkring, forskning), dels av det inre 
arbetet på PM (videoinspelning, videouppspelning, min-
nesanteckningar, journalsystem, kvalitetssäkringsdata-
bas etc).

Programpunkter: 186b

Integrationsterapi i Sverige 
Integrationsterapin har under de tio år som metoden 
funnits i Holland fått ett rykte som en mycket effektiv 
metod. Idag växer antalet terapeuter snabbt i Frankrike, 
Belgien och Holland. Här presenterar vi för första gången 
metoden för en skandinavisk publik. I metoden arbetar 
vi med känslor, beteenden och kognition, och ser dessa 
tre delar som lika viktiga. Vi hjälper klienten att närma sig 
känslor från barndomen, samtidigt som han/hon tar itu 
med viktiga problem i nuet. Det finns på så sätt möjlig-
het till snabba förbättringar i vardagen parallellt med att 
en existensiell nyorientering äger rum. 

Programpunkt: 497b

Interpersonell psykoterapi Sverige 
Interpersonell psykoterapi(IPT) är en manualiserad psy-
koterapi som undersöker hur problem i mellanmänsk-
liga relationer medverkar till psykologisk ohälsa. IPT 
är utformad för att hjälpa människor att känna igen de 
interpersonella problem som de ställs inför och att sedan 
göra förändringar kring det som är problematiskt för att 
komma vidare. 
Många vetenskapliga studier har visat på framgång i 
behandling med IPT. En Svensk förening bildades mars 
2009, IPTs (Interpersonell Psykoterapi Sverige) 
www.interpersonellpsykoterapi.se

Programpunkter: 430b

Jourhavande Medmänniska i Stockholm
Presentation av vår telefonjour-verksamhet som finns 
tillgänglig alla nätter mellan 21.00 och 06.00 alla nätter 
året runt, tel: 08-702 16 80.

Karolinska Universitetssjukhuset
Neuropsykiatriska enheten är ett specialistteam som 
utreder och behandlar vuxna personer med neuropsy-
kiatrisk problematik boende i nordvästra Stockholm. 
Teamet består av psykologer, psykiatriker, arbetstera-
peut och läkarsekreterare. Sedan 2005 bedriver enheten 

forskning på en DBT-baserad färdighetsträning i grupp 
för vuxna med ADHD-problematik. Hösten 2009 starta-
des ett nytt projekt där vuxna med ADHD tillsammans 
med sina anhöriga erbjuds att delta i en psykopedago-
gisk föreläsningsserie influerad av KBT-tänkande.

Programpunkter: 213b, 270a

Krica Behandling och Utbildning 
Krica Behandling och Utbildning är en verksamhet som 
vänder sig till ungdomar och unga vuxna i ålder 14-26 år. 
Verksamheten är belägen i Stockholm och består av fyra 
enheter; behandlingshem, mellanvårdsboende, stöd- och 
träningsboende samt en öppen psykoterapeutisk mot-
tagning ”unga vuxna”. Verksamheten erbjuder, förutom 
samtalsbehandling för enskilda individer, också integre-
rade, sociala och psykiatriska insatser med målsättning 
att skapa en säker och effektiv vårdkedja i nära samver-
kan med socialtjänst och psykiatri.

Programpunkter: 131a, 184b

Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS 
Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, tillhör Cen-
trum för psykiatriforskning Stockholm (CPF), den sam-
manhållna FoUU-organisationen inom Stockholms läns 
landsting och Karolinska Institutet. Enheten arbetar med 
utbildningar riktade till personalgrupper och till patienter 
och deras anhöriga. KÄTS driver flera forsknings- och 
utvecklingsprojekt.

1. Kartläggning av graviditet och ätstörningar samt 
utveckling och utvärdering av riktad behandling.

2. Självbildens betydelse för bedömning, behandling och 
utfall vid ätstörningar.

3. Avhandlingsprojekt om KBT-baserad självhjälpsbe-
handling via internet.

4. Anhörigstöd och psykopedagogisk intervention.

www.ätstörning.se.

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) har i uppdrag 
av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting 
att bedriva psykoterapiutbildningar av både kortare 
och längre karaktär. KCP organiserar, genomför och 
kvalitetssäkrar grundläggande psykoterapiutbildningar, 
legitimationsgrundande utbildningar, samt 
efterutbildningar. Dessutom driver organisationen 
projekt som syftar till att kvalitetssäkra behandlingar och 
behandlare.

Linköpings Universitet � IBL
Psykoterapeutprogrammet vid Linköping Universitet ger 
påbyggnadsutbildning i psykoterapi(90hp). Utbildningen 
ges i form av distansundervisning med fyra schemalagda 
undervisningsdagar per månad utlagd som en halvtids-
utbildning under 6 terminer. Utbildningen har två inrikt-
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ningar KBT och relationell/interpersonell. Vissa undervis-
ningsmoment är grenövergripande. Den grundläggande 
pedagogiken utgörs av problembaserat lärande(PBL) och 
viss undervisning är nätbaserad. Antalet platser är 16 på 
båda inriktningarna

Programpunkter: 111a, 133a, 171a, 196a

Mansmottagningen mot våld i Uppsala-MVU
MVU blev första verksamhet i landet utanför Kriminal-
vården som valde att fokusera på behandling av mäns 
könsrelaterade våld. MVU har sedermera etablerats som 
ett centrum för behandling av våld och ett kunskaps-, 
utbildnings- och utvecklingscentrum med lokal förank-
ring och regionalt upptagningsområde med nationella 
ambitioner och nationell betydelse. Alltmer har olika 
slags våld uppmärksammats, genusfrågorna hålls vid liv, 
och pappaprogram och partnerarbete är ordinarie inslag i 
verksamheten.

Programpunkter: 221b, 385a

Mareld Böcker och Utbildning
Mareld erbjuder genom sitt konsultnätverk kontakt 
med välmeriterade handledare, coacher, utbildare och 
organisationskonsulter. Dessutom är vi specialiserade 
på och säljer via vår nätbutik böcker och material (t ex 
samtalskort) till professionella inom områden som psy-
koterapi, psykosocialt arbete etc. Sedan 1988 har vi varit 
ett ledande företag inom området familjeterapi och sys-
temiskt arbete och arrangerat utbildningar, seminarier, 
samtalskvällar mm.

MB SKAPA Symbolkort Akvarell 
MB SKAPA. Monica Benon ställer ut och berättar om 
sina samtalskort, Symbolkort akvarell, i sin monter under 
mässan. Genom att använda bilder kan man nå djupare 
i olika former av terapier och samtal såväl i grupp som 
enskilt. Korten är helt öppna för mottagarens egen tolk-
ning.

M.H.E. Kliniken/The Milton H. Erickson Clinic of 
Sweden
M.H.E. Kliniken är ett privat behandlingshem avsett för 
behandling av psykosomatiska sjukdomar och problem. 
Denna sker dels i öppen vård, dels i form av “interval-
linläggning” på någon av klinikens vårdplatser. Behand-
lingshemmet är den första privata kliniken i Sverige spe-
cialiserad på behandling av anorexia/bulimia nervosa och 
andra ätstörningar. 
www.mhekliniken.se

Programpunkter: 415a

Mindmatter AB 
Vi använder vår expertkunskap om psykologiska proces-
ser för att hjälpa människor, grupper och organisationer 
att hantera sin nuvarande situation och att utvecklas i en 
riktning för att nå sina mål. Vi som arbetar på Mindmat-
ter är psykologer, psykoterapeuter och organisations-
konsulter. Våra arbetssätt och metoder är grundade i 
vetenskap och beprövad erfarenhet inom det sociolo-
giska/psykologiska/psykoterapeutiska kunskapsfältet. Vi 
arbetar med utbildningar för framför allt leg. psykologer. 
Vi driver en psykologmottagning, samt arbetar med 
organisationsutveckling inom både privat och offentlig 
verksamhet. Vi verkar för att psykologen skall vara mer 
än en metod.

Programpunkter: 206a, 247a

Natur & Kultur
Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut 
böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedels-
marknaden och högskolan. 1947 bildades stiftelsen 
Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”mot-
verka totalitära idéer och statsskick samt främja ekono-
misk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi dels i 
vår utgivning och vi strävar ständigt efter att stärka och 
utveckla vår ställning som oberoende förlag.

Programpunkter: 119a, 330b, 362b, 432b

Ord & Ton
Verksamheten vid Ord & Ton innefattar samtals-
terapi som kompletteras med ljudbehandling och 
musikavslappning. Ljudbehandlingen som utarbetats av 
Eva Grönwall under ca. 15 år bygger på en helhetssyn 
och kan ses som en syntes av västerländsk psykologi 
och österländsk läkekonst, en syntes som också knyter 
an till modern forskning inom energimedicin. I utställ-
ningsmontern ges möjlighet att uppleva musikavslapp-
ning - en unik kombination av teknik, vatten och musik.

Programpunkter: 279a

Projekt Columbus 
Columbus är ett metodutvecklande samverkansprojekt 
mellan Primärvård/ Psykiatri, Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och Socialtjänsten. Målgruppen är unga 
vuxna mellan 18-30 år med psykisk ohälsa. Den unge vill 
hitta en väg mot arbete och studier men mår för psykiskt 
dåligt för att göra det på egen hand och har behov av 
samlat stöd från minst två av de ingående myndighe-
terna. 
Det unika med verksamheten är att vi samlat terapi, 
coaching och tillgång till psykiatriker under samma tak. 
www.projektcolumbus.se

Programpunkter: 345a
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Proprius förlag
Proprius förlag ger ut faktaböcker inom områden psyko-
logi, missbruksproblematik och religion m.m. På mässan 
presenterar vi ett urval böcker med tyngdpunkten lagd 
på Suzanne Giesers nyutkomna ”Psykoterapins pionjärer 
i Sverige”.

Programpunkter: 169a

Psykhälsan 
Psykhälsan är Stockholms läns landstings mottagning 
för HBT-personer samt deras närstående. Mottagningen 
erbjuder individuella samtal, parsamtal, gruppsamtal och 
även stöd till närstående i frågor som rör homo-, bi-, och 
transsexualitet. Längre psykoterapier erbjuds till patien-
ter som har mer omfattande svårigheter kopplade till sin 
sexuella läggning, samt till personer som har ett riskbe-
teende avseende hiv.

Programpunkter: 242a

Psykiatri Södra Stockholm, SLSO
Psykiatri Södra Stockholm erbjuder psykiatrisk öppen- 
och heldygnsvård och behandling till boende över 18 år 
i södra och sydöstra(enbart heldygnsvård) Stockholm. 
Inom verksamheten finns en Psykoterapienhet där 
patienter som är aktuella inom den psykiatriska verksam-
heten, erbjuds olika former av kvalificerad psykoterapi 
(bl.a. psykodynamisk och kognitiv psykoterapi, KBT, 
DBT) individuellt eller i grupp. Inom den psykiatriska 
verksamheten finns också ett Gruppteam som stöd för 
olika former av gruppterapi på de olika enheterna. Det 
finns tre mottagningar för unga 16-20 år, som drivs i 
samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 
sydost.

Programpunkter: 164a, 331b, 343a, 382a, 395b, 416a, 473b

Psykologinsats AB 
KBT-litteratur Psykologinsats har varit verksamt sedan 
början av 1980-talet. Patienter erbjuds KBT-behandling 
(Stockholm och Linköping) för ångestsyndrom, panik, 
social fobi, tvång mm. Godkänd KBT-handledning och 
även KBT för företag (Organisational Behavior Mana-
gement OBM) kan erbjudas. Företaget ger ut KBT-
litteratur: ”Att förstå och påverka beteendeproblem” 
(2004) senaste upplagan 2008.”Tvångssyndrom” (1993) 
senaste omarbetade upplagan 2008.”Sluta älta och 
grubbla” (2007) senaste omarbetade upplagan 2009. 
Patienten beställer (arbetsnamn på kommande bok vin-
tern 2009).www.psykologinsats.se

Programpunkter: 456a

Psykologpartners
Psykologpartners W&W erbjuder konsulttjänster base-
rade på spetskompetens inom tillämpad beteendeanalys 
och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra tjänster syftar 
till att förändra beteenden och bredda beteendereper-
toaren hos våra kunder och klienter. Detta i syfte att höja 
flexibiliteten och effektiviteten för att skapa livskraftiga 
organisationer och meningsfulla liv hos våra klienter. Våra 
kunder finns bland privatpersoner, landsting, socialtjänst 
samt privata företag och organisationer. Vi arbetar idag 
över hela Sverige.

Programpunkter: 204a

Psykoterapimottagningen, Kuratorskliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Kuratorskliniken startade 2008 en psykoterapimottag-
ning som ett komplement till klinikens

psykosociala arbete med patienter inom den somatiska 
vården. Mottagningen utgörs av fyra leg.psykoterapeuter 
med varierande inriktning såsom kognintiv psykoterapi, 
psykodynamisk individual psykoterapi samt familjeterapi. 
Samtliga har långvarig erfarenhet av arbete med kroniskt 
sjuka patienter. Att drabbas av fysisk sjukdom i kombina-
tion med psykisk sårbarhet och emotionell belastning 
kan leda till behov av psykoterapi för patienter och/eller 
närstående.

PsykoterapiStiftelsen
PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psy-
kisk hälsa genom psykoterapi – bildades 2003 av Riksför-
eningen PsykoterapiCentrum. 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 Sam-
rådsforum för psykoterapi, genom sin vetenskapliga 
kommitté dela ut ett pris till bästa publikation av en 
doktorand, anordna konferensen Mötesplats: forskning 
- klinik och inte minst, sedan 2004, ha övertagit arrangör-
skapet av Psykoterapimässan från Psykoterapiinstitutet.

Programpunkter: 120a, 228c, 258b, 323b, 363b, 370c, 402b, 403b, 
433b, 441c, 468b, 503b

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
Psykoterapisällskapet är en fortsättning på Intstitutet 
för psykoterapeutisk psykiatri, som bedrivit utbildnings-
verksamhet sedan 1982. Vi ger psykoterapiutbildningar 
på grundläggande nivå och utbildningar med inriktning 
på de specialområden inom vilka vi utvecklat vår kom-
petens; gruppsykoterapi, gruppdynamik, grupprocesser, 
korttidsterapi, individuell psykoterapi, kris och trauma. 
Vi erbjuder också handledning och konsultation och har 
en psykoterapimottagning där vi tar emot för psykoterapi 
hos våra utbildningskandidater eller hos våra legitime-
rade psykoterapeuter.  www.psykoterapisallskapet.se

Programpunkter: 203a, 347a, 400b
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Relationscentrum
Relationscentrum i Lund har arbetat med att utveckla 
parterapin i Sverige. Tommy Waad vid Relationscentrum 
har tillsammans med Gerd Elliot för ”Relationsrådgivning 
udda och jämnt” introducerat Emotionally Focus Therapy 
(EFT) för par i Sverige. För mer information gå in på 

www.relationscentrum.se www.relationsradgivning.se

Programpunkter: 328b

RFSU-kliniken
RFSU-klinikens uppdrag är att erbjuda medicinsk och 
psykoterapeutisk rådgivning och behandling av sexuella 
frågor och problem. För sexualrådgivningen och det 
psykoterapeutiska arbetet svarar en grupp legitimerade 
psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Kliniken 
bedriver också kurser och utbildningar kring sexualitet 
samt erbjuder handledning till yrkesverksamma.

Programpunkter: 165a, 361b, 451a, 505b

Riksföreningen PsykoterapiCentrum � RPC
Riksföreningen PsykoterapiCentrum är landets största 
intresseförening för att utveckla och stödja psykodyna-
miskt orienterad psykoterapi och har ca 1150 medlem-
mar. RPC arbetar med fortbildning, information, etik, 
vårdavtalsfrågor, skriver remissvar på statliga utredningar 
och gör uppvaktningar och aktioner angående psykote-
rapi. RPC deltar i psykoterapins utveckling internationellt. 
RPC följer och stödjer psykoterapiforskningens utveck-
ling. RPC ger ut tidningen INSIKTEN. 
Ordförande: Bengt Sandström 
www. rpc.nu

Programpunkter: 128a, 254b, 290b, 220b, 238a, 272a, 292b, 297b, 
304a, 340a, 354b

Riksföreningen PsykoterapiCentrum Västra 
Götaland.
Träffa oss, din lokala styrelse för RPC Västra Götaland. Vi 
finns på mässan.

S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal 
högskola
S:t Lukas utbildningsinstitut är efter en omorganisation 
en helt integrerad institution vid Ersta Sköndal högskola. 
Ersta Sköndal högskola erhöll examensrätt i psykoterapi 
i december 2008. Psykoterapiutbildningarna ges i Stock-
holm, Göteborg, Luleå och Lund. Utbildningsverksamhe-
ten bedrivs i enlighet med ett samverkansavtal mellan 
högskolan och Förbundet S:t Lukas där de teoretiska 
studierna är förlagda till högskolan och den psykotera-
peutiska praktiken huvudsakligen till någon av S:t Lukas 
31 psykoterapimottagningar.

Programpunkter: 341a, 162a, 240a, 138a

SexualMedicinska Institutet SMI
Essinge Psykoterapi, Psykoterapi Carin Gunnarson, 
Firma Elisabeth Sandler. Klinisk sexologi/Sexualmedicin. 
Individuell psykoterapi, parterapi, gruppterapi. handled-
ning, affektfokuserad korttidspsykoterapi, fokuserad 
gruppsykoterapi, familjebehandling, omsorgsutredningar, 
homo-, bi- och transsexkompetens.

Programpunkter: 218b, 255b

Sjukhuskyrkan, enheten för psykiatri 
Sjukhuskyrkan, enheten för psykiatri är en organisation 
inom Svenska kyrkan, Stockholms stift. Vi vill vid vårt 
framträdande problematisera kring själavårdens och 
psykoterapins inbördes relationer, hur psykoterapeutiska 
verktyg kan användas i själavården och något om motö-
verföring i själavård. Vi vänder oss till intresserade av 
existentiella och andliga frågors plats i psykoterapi.

Programpunkter: 277a

Sofiaängens behandlingsenhet
Sofiaängen är en psykoterapeutisk dagverksamhet 
på Södermalm. Vi vänder oss till ungdomar mel-
lan fjorton och tjugo år med psykiska och sociala 
problem,psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. 
Vi vänder oss också till deras familjer. Vårt arbete med 
att hjälpa tonåringen bygger på att våra insatser sker i 
nära samspel med dennes familj. Vi utgår från att när en 
familjemedlem mår psykiskt dåligt, behöver hela familjen 
hjälp och stöd i att förstå och bearbeta sin livssituation. 
Sofiaängen har en friskola med undervisning på grund-
och gymnasienivå.

Programpunkter: 105a

Stadsmissionens Terapicenter för Unga
Stadsmissionens Terapicenter är en psykodynamiskt 
inriktad terapimottagning för unga och unga vuxna med 
ett upplevt psykiskt lidande. Mottagningen tar emot 
cirka 150 patienter per år i företrädesvis längre terapier. 
Hälften av terapierna utförs av volontära psykoterapeuter 
som skänker av sin tid till Terapicenter. Mottagningen 
för unga män är ett projekt finansierat av Arvsfonden. 
Projektet som är modellskapande söker finna metoder 
för att nå unga män som annars inte skulle söka sam-
talshjälp. En del av denna modell är att på mottagningen 
arbetar och kommer endast att arbeta manliga psykote-
rapeuter. Vi erbjuder terapier av varierande längd samt 
gruppterapi.

Stiftelsen Vårstavi 
Stiftelsen ansvarar för förvaltningen av Vårstavi och Poul 
Bjerres arv. Arvet omfattar förutom PB:s hem, hans 
samlade vetenskapliga, litterära och konstnärliga produk-
tion. Varje år utdelas stipendier inom områdena psykote-
rapi och eller psykiatri. Stipendier ges främst till forskare, 
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efter prövning av oberoende sakkunniga inom området. 
Förteckning över innehållet i PB:s helt intakta bibliotek 
finns i digitaliserad form och är öppet för forskning efter 
ök med Stiftelsen. Därtill bedrivs kvalificerad seminarie-
verksamhet, se: www.varstavi.se

Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning 
SAPU
Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning - SAPU 
- är en privat högskola för psykoterapiutbildning med 
examinationsrätt sedan 1994. Inriktningen är integrativ 
relationell psykoterapi. Cirka 50 elever går f.n legitima-
tionsgrundande utbildning (90 hp). Dessutom bedriver 
SAPU utbildning i grundläggande psykoterapi (60hp) och 
handledning, samt forskning och utbildning i affektfoku-
serad korttidsterapi med speciell fördjupning i McCul-
loughs Affektfobi-modell. SAPU har även klientmottag-
ning med reducerad avgift. www.sapu.se

Programpunkter: 310a, 344a, 388a, 482a

Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ)
Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) är en 
specialistklinik för personer med ätstörningar i form av 
anorexi, bulimi eller hetsätning.  SCÄ är Nordens största 
landstingsdrivna ätstörningsenhet och tar emot personer 
i alla åldrar med allvarlig ätstörning. 

Programpunkter: 139a, 275a, 116a

Stockholms Institut för Psykodrama � SIPS
Stockholms institut för psykodrama, sociometri och 
gruppsykoterapi - SIPS grundades i juni 1998 i syfte att 
sprida kunskap om och främja användning av psyko-
drama genom att anordna utbildning från grundläggande 
nivå fram till psykodramaregissör samt introduktionstill-
fällen. Psykodrama är improviserad teater som metod 
både för psykoterapi och i andra typer av grupper för 
handledning, organisation, undervisning och teaterutbild-
ning. Det innebär tonvikt på exponering, det spontant 
kreativa och det implicita i det intersubjektiva mötet 
inom en humanistisk referensram. Institutets lärare är 
alla leg. psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. 
www.psykodramastockholm.se

Programpunkter: 155b, 187b, 465b

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kva-
lificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade 
utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 
forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel 
för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för uni-
versitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för 
yrkesverksamma. Affärsidén är att i nära samverkan med 
företrädare för skola, universitet och yrkesverksamma 
utveckla och erbjuda produkter som stödjer kontinuerlig 
kunskaps- och kompetensuppbyggnad.

Programpunkter: 107a, 109a, 309a, 466b

Svenska Föreningen för Dansterapi
Föreningen bildades 1985 med det huvudsakliga syftet 
att verka för en svensk utbildning i dansterapi. Sedan 
mitten av 90-talet finns en utbildning till dansterapeut vid 
Danshögskolan i Stockholm. Föreningen består i dag av 
både yrkesverksamma och stödjande medlemmar. Dan-
sterapi riktar sig till alla åldersgrupper inom ett spektrum 
från pedagogiskt inriktad verksamhet till behandling. 
Dansterapeuter utgår från en helhetssyn där kropp och 
själ samverkar och där dans och rörelse är ett terapeu-
tiskt verktyg.

Programpunkter: 338a, 427b, 500b

Svenska Föreningen för Familjeterapi SFFT
Svenska Föreningen för Familjeterapi - SFFT är en ideell 
förening med syfte att främja familjeterapins utveckling. 
Familjeterapin började lanseras i Sverige under 1970-
talet och har sedan dess nått allmän spridning. Famil-
jeterapi fokuserar på människors relationer och möten. 
Tillsammans med terapeuten kan nya idéer genereras 
som gör att familjemedlemmarnas hälsa kan öka eller 
problem minska genom att de egna resurserna tas 
tillvara på ett nytt sätt. Det systemteoretiskt grundade 
förhållningssättet kan användas även i förändringsarbete 
med grupper. 

Ordförande Marie Forneman 

www.sfft.se

Programpunkter: 110a, 449a, 215b, 499b

Svenska föreningen för gruppsykoterapi och 
grupputveckling (SFGG)
Föreningen har som uppgift att samla medlemmar för 
utbyte av erfarenheter, bilda lokala nätverk och intres-
segrupper, främja utbildning och forskning som gäller 
grupper och gruppsykoterapi, främja nationella, nordiska 
och internationella kontakter, verka som remissinstans, 
bedriva informativ verksamhet, samarbeta med liknande 
intresseföreningar.

Ordförande: Agneta Reneby 
www.gruppterapi.org

Programpunkter: 145b, 197a, 236a, 288b, 380a, 414a, 486a

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos -SFKH
Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos - SFKH är en 
ideell förening som syftar till att främja och stödja forsk-
ning, utveckling och utbildning i klinisk hypnos. Med-
lemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade 
yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är 
synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksam-
het regleras av LYHS (Lagen om Yrkesverksamhet inom 
Hälso- och Sjukvård). SFKH är ansluten till European 
Society of Hypnosis och International Society of Hypno-
sis. Dessa internationella paraplyorganisationer accep-
terar endast medlemmar med en statlig legitimation för 
klinisk verksamhet.

Programpunkter: 118a, 202a, 278a
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Svenska föreningen för kognitiva och 
beteendeinriktade terapier (sfKBT) 
sfKBT är en förening som vill främja de kognitiva och 
beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Inom sfKBT 
ser vi KBT som ett paraplybegrepp som omfattar delvis 
skilda terapiformer och metoder. sfKBT en del av EABCT 
European Association for Behavioural and Cognitive 
Therapies. Föreningen består av en huvudförening och 
fem geografiskt spridda lokalföreningar. Föreningen ger 
ut medlemstidningen Sokraten som kommer ut fyra 
gånger per år. För mer information, se föreningens hem-
sida: sfkbt.se.

Programpunkter: 431b, 271a, 305a, 387a, 256b, 357b

Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH
Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph) är en ide-
ell, politiskt obunden förening med uppgift att främja 
psykisk hälsa i samhället och att påverka opinionen 
och relevanta samhällsinstanser att agera när det gäller 
hälsofrämjande åtgärder. Det sker främst via kunskaps-
spridning via tidskriften Psykisk Hälsa, publikationer, 
konferenser och utbildningar för yrkesverksamma inom 
människovårdande yrken. Förutom detta finns vår För-
äldratelefonen dit föräldrar kan vända sig för att tala med 
erfarna psykologer och socionomer kostnadsfritt.

www.sfph.se

Svenska Föreningen för Symboldrama
Föreningen är en sammanslutning av psykoterapeuter 
som arbetar med symboldramametoden. Metoden 
utgår från psykodynamisk teori samt kunskap om den 
läkande kraften i inre bilder. I en aktiv samarbetsrelation 
sker bearbetning på djupet av ursprungliga reaktioner på 
tidigare laddade situationer. Föreningen anordnar 2-årig 
utbildning för leg psykoterapeuter samt 3,5-årig för dem 
med grundläggande psykoterapiutbildning. Seminarier 
och fortbildning ingår i verksamheten liksom nättid-
ningen Källan. Symboldramaterapeuter finns över hela 
landet och föreningen samverkar med symboldramaför-
eningar i olika länder. 

Ordförande: Ulla Silkens.

Programpunkter: 104a, 262b

Svenska Imagoföreningen
är den officiella svenska föreningen för Imago relations-
terapi och coaching. Imago erbjuder ett paradigmskifte 
i förståelsen av relationer och är en unik syntes av cen-
trala teorier och metoder från bl a psykodynamisk, kog-
nitiv, systemisk psykologi och modern hjärnforskning. 
Imagometoden används också för konfliktlösning i orga-
nisationssammanhang, för kvinnors frigörelse i Rwanda 
och fredsarbete i Mellanöstern. Imago har utvecklats av 
psykologerna Harville Hendrix och Helen Hunt i USA. 
Imagoterapeuter och coacher finns i dag verksamma i 
mer än 30 länder. www.imagosverige.org

Programpunkter: 132a, 418a

Svenska psykoanalytiska föreningen – Spaf
Svenska psykoanalytiska föreningen är en vetenskaplig 
förening som är ansluten till IPA (International Psycho-
analytical Association) och har ca 200 medlemmar. 
Föreningen har en mottagning för förmedling av psyko-
analys för vuxna och för barn och ungdomar. Man har 
också en omfattande vetenskaplig verksamhet, samt 
informerar på olika sätt om psykoanalytisk teori och prak-
tik, bl a genom föreläsningar i samarbete med ABF och 
utbildningsdagar i Stockholm, Göteborg, Skåne, Umeå 
och Uppsala. Föreningens institut bedriver utbildning av 
psykoanalytiker. 

Ordförande: Anneli Mark-Orbinski 
www.psykoanalys.se 

Programpunkter: 244a, 417a, 152b, 293b, 325b, 381a, 396b, 411a, 
452a, 457a, 485a, 501b, 291b

Svenska psykoanalytiska sällskapet Spas
Svenska psykoanalytiska sällskapet bildades 1968 och är 
ansluten till IPA (International Psychoanalytical associa-
tion). Föreningen bedriver utbildning i psykoanalys samt 
fördjupning och vidareutbildning i teoretiska och kliniska 
seminarier. Föreningen håller offentliga föreläsningar och 
arrangerar andra evenemang som filmvisning mm, Flera 
av föreningens medlemmar har givit ut böcker och är 
engagerade som lärare och handledare. Psykoanalytiska 
sällskapet har en mottagningsverksamhet dit allmänhe-
ten kan vända sig för att gå i psykoanalys eller psykoana-
lytiskt orienterad psykoterapi. 

Ordförande: Alexandra Billinghurst .

Svenska Riksförbundet för bildterapeuter
SRBt är det första helt Rikstäckande förbundet för bild-
terapeuter i Sverige. Ett riksförbund som förenar och 
organiserar landets utbildade bildterapeuter i nätverk, 
lokalavdelningar och arbetsgrupper. Målet är att sprida 
kunskap om bildterapins möjligheter, utveckla bildterapi 
som profession samt värna om god kvalité i praxis.

Programpunkter: 108a, 280a

Svenska Terapiförmedlingen
Att hitta rätt hjälp är svårt för den som inte är insatt i de 
skillnader mellan olika skolteorier inom den Psykotera-
peutiska behandlingsmodellen. 

På www.hittaterapi.se finns register över Leg. Psykote-
rapeuter och Leg. Psykologer samt artikelregister, som 
på ett enkelt sätt beskriver relevanta begrepp. Svenska 
Terapiförmedlingen är skapad för att överbrygga det 
svåra som det innebär att förstå vad som är vad inom 
terapivärlden.
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Sverigehälsan AB 
Sverigehälsan bedriver utbildning och konsultativa insat-
ser inom hälsoområdet. Vi erbjuder såväl yrkesinriktad 
utbildning inom friskvård och kost som kompetensut-
veckling för yrkesgrupper inom vård, social omsorg, 
pedagogiskt och personalinriktat arbete. I alla våra utbild-
ningar vill vi erbjuda tillämpningsbara kunskaper med ett 
tydligt fokus på arbetslivets skiftande behov. Vår mål-
sättning är att bli landets mest kompletta hälsopartner. 
Sverigehälsan bedriver utbildning på åtta orter i landet. 
Läs mer på: www.sverigehalsan.se

Programpunkter: 151b

Sveriges Legitimerade Psykoterapeuter 
Föreningen Sveriges Legitimerade Psykoterapeuter är en 
nybildad förening som syftar till att stärka yrkesidentite-
ten, bevaka och påverka det psykoterapeutiska verksam-
hetsområdet och och psykoterapeutens ställning och 
villkor på arbetsmarknaden.

Programpunkter: 502b

Sveriges Psykologförbund
Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen 
för legitimerade psykologer och studerande vid psyko-
logprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 
9000 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Aka-
demikers centralorganisation. Psykologförbundet arbetar 
för att besök hos psykolog ska vara offentligt finansierad 
på samma sätt som behandling av läkare och sjukgym-
nast. Tillgång till psykolog i primärvård och i elevhälsa 
ska vara en självklarhet.

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi � SEPT
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi är en ideell 
förening vars ändamål är att främja existentiella per-
spektiv och existentiell psykoterapi, vara en aktiv röst 
i samhället och utgöra ett forum för existentiell praktik 
och teori. Den existentiellt inriktade psykoterapin, som 
är väl etablerad i stora delar av Europa och USA, är på 
stark tillväxt i Sverige. Välkända företrädare för riktningen 
är bl a Rollo May, Irvin Yalom och Emmy van Deurzen. 
Förteckning över existentiella psykoterapeuter och hand-
ledare, litteraturtips och information om aktuella utbild-
ningar finns på:

www.existens.nu.

Programpunkter: 185b, 429b, 504b, 147b, 198a, 273a, 355b

Södertörns högskola 
Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning 
inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och natur-
vetenskap, samt har en lärarutbildning med interkulturell 
profil. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att 
nå nyanserad kunskap om komplexa fenomen. Verk-

samheten genomsyras av ledorden mångvetenskap, 
mångkulturalitet och medborgerlig bildning. Här har 
man en mångårig erfarenhet av att hjälpa studenter som 
har talängslan. Studieverkstan i samarbete med lärare i 
ämnet retorik har även utvecklat en särskild metod som 
är känd under benämningen Södertörnsmodellen för 
våga-tala-träning.

Programpunkter: 315a, 498b

Till Kunskap 
Till Kunskap anordnar kurser, som bidrar till din profes-
sionella eller individuella utveckling. Du kan förfina eller 
skaffa dig kunskaper och kraftfulla verktyg som kan 
hjälpa en person att bland annat hitta den egna motiva-
tionen till förändring, arbeta med sina relationer, bryta 
upp från ett dåligt fungerande förhållande, sluta röka, lära 
sig att identifiera och hantera ett fall eller återfall eller 
öka sitt livskvalité. Till Kunskap erbjuder föreläsningar, 
introduktioner, korta presentationer och endags-work-
shops i både i Motiverande Samtal och Återfallspreven-
tion.

Programpunkter: 321b

TMK Konsult AB
TMK Konsult AB skrapar inte bara på ytan utan arbe-
tar med innehåll, praktisk metodutveckling, mål och 
genomförande genom kartläggning och uppdragsbe-
skrivning. Lösningsfokuserad metod kan användas i alla 
sammanhang där man vill stärka individen, arbetsgrup-
pen eller organisationen samt få alla att gå åt samma 
håll. Vill ni öka er effektivitet, utveckla arbetsgruppen 
och organisationen samt få ett bättre arbetsklimat? 
Lösningsfokuserad ärendehandledning och utbildning 
skräddarsys efter era behov.  www.tmkkonsult.se

Programpunkter: 322b

Tri Psykologi AB
Tri Psykologi är ett företag som erbjuder psykoterapi, 
handledning och utbildningar till företag, organisationer 
och privatpersoner. Arbetet bedrivs utifrån ett modernt 
psykodynamiskt koncept vilket uttrycks med mottot att 
”förstå något som ännu inte har blivit förstått”. Koncep-
tet kan användas förebyggande eller problemlösande. 
Genom att se sammanhang och få nya insikter kan man 
gå från låsning till lösning. Ingen människa kan leva om 
sitt liv, utan har att utifrån sin levda erfarenhet hantera 
livet i relation till sig själv och andra. Kvinnor och män 
upplever och ser olika på sig själva och vad som händer 
dem i livet, därför är genustänkande en given utgångs-
punkt i vårt arbete.

Programpunkter: 200a
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UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande 
Terapi och Kurser
UniKrea erbjuder bildterapi, uttryckande konstterapi, 
samtalsterapi, konsultation, utbildning och kurser. Spe-
cialiserad på mytkurser och andragenerationsfrågor. 
Inriktning: samspelet mellan tanke-känsla-handling, 
kropp-själ-ande, individ-kultur-samhälle. Arbetar individu-
ellt med unga vuxna, vuxna och äldre, längre och kortare 
terapier, samt gruppterapi.

Nadja Gruberg, M.A. i Expressive Arts Therapy, Dipl.
uttryckande konstterapeut, Dipl.bildterapeut, Fil.kand. i 
pedagogik

Programpunkter: 135a, 173a, 455a, 481a

WeMind
WeMind är en klinik specialiserad på behandling av ång-
est, depression och sömnstörningar och tar emot c:a 
1.000 patienter per månad. WeMind erbjuder terapi och/
eller medicinsk behandling. 95% av WeMinds patienter 
ges KBT-behandling. WeMind utgår ifrån några egna rikt-
linjer: (1) valet mellan terapi eller medicinsk behandling 
skall utgå ifrån vad som är bäst för den enskilda patien-
ten, (2) all terapi genomförs av legitimerade psykologer 
med KBT-inriktning, (3) KBT-behandlingen utgår från de 
KBT-manualer som har bäst evidens per diagnos, (4) all 
behandling skall utvärderas på bästa möjliga sätt.

Programpunkter: 114a

Viksjö Gård AB
Viksjö Gård Behandlingshem tillhandahåller kvalificerad 
psykoterapeutisk behandling för ungdomar 14-20 år 
med psykiska och psykosociala problem. Behandlingen 
vilar på psykodynamisk grund och består av individu-
alterapi och familjeterapi integrerade med miljöterapi, 
som utgör basen för hela verksamheten. Viksjö Gård 
Resursenhet arbetar med ungdomar 16-21 år i behov 
av stöd- och behandlingsinsatser för att få vardagen att 
fungera. Vår arbetsmodell är baserad på KBT med fokus 
på relationens betydelse som terapeutiskt instrument. 
Ungdomarna bor i Ungdomsboende, Tjejboende eller i 
Träningslägenheter.

Västra Götalandsregionen 
Författarna leg läk., leg psykoterapeut Birgitta Peilot 
och Leg. psykoterapeut, aukt socionom Anita Samu-
elsson arbetar båda kliniskt med psykosomatik och 
långvarig smärta. De har sedan 2006 gemensamma 
forskningsprojekt rörande kognitiv psykoterapi och lång-
varig smärta. Birgitta Peilot är knuten till Smärtcentrum, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg och 
Anita Samuelsson till Primärvårdsrehab. Majorna, Göte-
borg.

Åke Pålshammar Utbildning HB 
Åke Pålshammar Utbildning bildades 2006 efter att tidi-
gare (från 1981) under namnet Promental bedrivit fristå-
ende utbildningsverksamhet inom fr a området Utveck-
lingspsykologi och Utvecklingspsykopatologi. Under ett 
tiotal år utgavs även tidskriften ”Barnet i vetenskapen”, 
som rapporterade om aktuell forskning. Handelsbola-
gets huvudsakliga aktivitet f n är att i seminarie- och 
föredragsform på ett lättbegripligt sätt presentera aktuell 
psykologisk och neurobiologisk forskning för den som 
behöver uppdatera och komplettera utvecklingspsykolo-
giska grundkunskaper. Hjärnans utveckling i barnaår och 
i tonåren- under normala och ickeoptimala förhållanden, 
vid trauma och kris, för barn med olika personlighetsdrag 
och störningar är exempel på ämnen. Lärare, läkare, psy-
kologer, terapeuter, behandlingspersonal, sjuksköterskor 
och personal inom socialt arbete är exempel på intresse-
grupper. Kontaktperson: Åke Pålshammar. Tidigare univ 
lektor vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, 
medlem i Sveriges Neuropsykologers förening.

 
 

              
 

 

              


