
 

 

 

Seminarium om mentalisering: metodutveckling och forskning 

Årsmöte Svenskt forum för mentalisering 

24/10, 2015, Ericastiftelsen 

 
Mentaliseringsbaserad terapi har nu funnits i Sverige i tio år och har utvidgats till fler och fler 

områden. I maj nästa år hålls för första gången en nordisk konferens om mentalisering i Sverige och 

inför det har vi bildat en ideell förening för att främja arbete med mentalisering. Svenskt Forum för 

Mentalisering kommer att ha sitt första årsmöte den 24:e oktober och i samband med det håller vi ett 

seminarium om metodutveckling, forskning och klinisk verksamhet i Sverige. Seminariet är öppet för 

alla intresserade! Årsmötet är ett tillfälle för medlemmar att påverka vår verksamhet, bland annat 

planeringen inför den nordisk mentaliseringskonferensen 2016. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Per Wallroth 

Leg psykolog, leg psykoterapeut, Fil dr 

Ordförande Svenskt Forum för Mentalisering 

 

Schema: 

 

13:00-15:00 Seminarium om forskning kring mentalisering: presentationer och paneldiskussion.  

 Moderator: Anna Sylvén-Björnör, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, 

Fil lic 

 

”MBT-C –ett behandlingsalternativ för barn mellan 5 och 11 år och deras föräldrar. 

Beskrivning av ett metodutvecklingsprojekt vid Ericastiftelsen i Stockholm”, Jan Olov 

Karlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och Anders Schiöler, leg psykolog, leg 

psykoterapeut, Ericastiftelsen 

 

 ”Mentaliseringsbaserad terapi vid substansberoende och borderline  

personlighetsstörning vid Beroendecentrum Stockholm”, Björn Philips, leg psykolog, 

leg psykoterapeut, docent Linköpings universitet 

  

”Villa Sult i Oslo: en nystartad verksamhet för mentaliseringsbaserad terapi vid 

ätstörning”, David Clinton, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, docent 

Kunskapscentrum för Ätstörning, Karolinska Institutet 

 

 ”MBT-teamet i Huddinge: klinisk verksamhet och forskning sedan 10 år”, Joakim Löf, 

leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykiatri Sydväst och Göran Rydén, överläkare, leg 

psykoterapeut, psykoanalytiker, verksamhetschef, Norra Stockholms Psykiatri 

 

15:00-15:30 Fika 

 

15:30-17:00 Årsmöte Svenskt forum för mentalisering. Dagordning skickas ut i medlemsbrev och  

 finns på hemsidan www.mentalisering.se. 

  



 

Anmälan: 

Seminariet är gratis för medlemmar. Medlemskap kostar 250 kronor. Icke-medlemmar betalar 300 

kronor. Anmälan via hemsidan: www.mentalisering.se: http://goo.gl/forms/imUXh0AAjt. Kontakt: 

Joakim Löf, 076-234 52 37. 

 

Plats: 

 

Ericastiftelsen 

Odengatan 9 

114 24 Stockholm 

 

Kommunikationer:  

 

T-banestation: Tekniska Högskolan, uppgång Odengatan 

Buss: Nummer 4, 43 och 72, busshållplats Odengatan/Valhallavägen. 

http://www.mentalisering.se/
http://goo.gl/forms/imUXh0AAjt

