
 

 

 

 

 

 

 
 

Psykiatriska Riksföreningen för 
Sjuksköterskor hälsar välkommen till 

Årskonferens 2019! 
 

Den 11 - 12 april 2019 i Umeå  

 
Temat för årets konferens är:  

Psykiatrisk Omvårdnad och Personcentrerad vård 

 
Årskonferensen 2019 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård och 
andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.   
 
Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och 
närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av 
psykiatrisk omvårdnad och personcentrerad vård. Brukarperspektivet är återkommande en viktig 
del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som 
behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och 
omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som 
kliniskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om 
psykiatrisk omvårdnad.  
 
Välkomna till en spännande konferens i Umeå den 11-12 april 2019. 
 
 
 

Håll koll på hemsidan för uppdatering av program för konferensen. 
 
 

 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF 

psykriks.se 

 
 



Program  
 

Dag 1 torsdag den 11 april 2019 
 

Lokal Aula Nordica 

08.15 - 09.00 Registrering 

09:00 -  9:15 Inledning och välkommen 

9:15 – 10:00 KEYNOTE ”Personcentrerad vård från filosofi till praktik”  

Lilas Ali, Leg. sjuksköterska, Med Dr 

10:00 – 10:30 Paus med Kaffe i Brashörnan 

Lokal Aula Nordica Rotundan 

10:30 – 10:50 ”Hur går det att förstå delaktighet i 

rättspsykiatrisk högsäkerhetsmiljö” 

Andreas Söderberg 

”Ett samtal om dagen” 

Daniel Urlander 

10:55 – 11:15 ”Jag hör inte hemma här – en 

intervjustudie med patienter inskrivna 

i Rättspsykiatrisk vård” 

Maria Åling 

”Kognitivt beteendeterapeutiska (KBT) 
åtgärder i vårdplanen” 
Marika Holmefalk & Lena Schmidt 

11:20 – 11:40 ”Jag vet vad jag behöver men jag får 

det inte: Patienters erfarenheter och 

upplevelser av rättspsykiatrisk 

heldygnsvård” 

Lisa Marklund & Terese Wahlroos 

”Braining: Patienter och personal 
tillsammans, fysisk träning för hjärnans skull 
mot ångest, depression och stress” 
Heidi Silvén & Lola Armonioso 

11:40 – 13:00   Lunch 

Lokal Aula Nordica Rotundan 

13:00 – 14:30 Workshop ”Hur skapar vi en 

personcentrering som varken vården 

eller patienterna vill vara utan?” 

Mårten Jansson  

Nätverksmöte 

Specutbildningsnätverket/ & 

Forskarnätverket 

14:40 – 15:00 ”Vårdförbundets strategier för 

Personcentrerad omvårdnad” 

Martin Jonsson & Helena Forss 
Johansson 

”Hetsätningsstörning – en doldis i 

psykiatrin” 

Veronica Höglund Wemmenlöv 

15:00 – 15:30 Paus med kaffe i Brashörnan 

Lokal Aula Nordica 

15:30 – 16:15 KEYNOTE ”Från tvång till mer delaktighet” 

Andreas Lann, Leg. sjuksköterska 

16:30 -  Årsmöte Rotundan 

19:30 -  Konferensmiddag P5 Väven Umeå C 

 
Dag 2 fredag den 12 april 2019 

Lokal Aula Nordica 

09:00 -  9:15 Inledning och välkommen 

9:15 – 10:00 KEYNOTE ”Personcentrering i psykiatrin ur patientperspektiv – möten och 



bemötande som bidrar till återhämtning kontra hierarkier och vårdkulturer som skadar 

ända in i själen” 

Mikaela Javinger, brukarspecialist, psykiatridebattör och skribent 

10:00 – 10:30 Paus med Kaffe i Brashörnan 

Lokal Aula Nordica Rotundan 

10:30 – 10:50 Workshop  
”Återhämtningsinriktade 
reflektionsgrupper i psykiatrisk vård - 
struktur och innehåll” 
Git-Marie Ejneborn Looi  

 

”BISAM – det nödvändiga 

patientperspektivet” 

Jennie Moberg & Janine Semius 

10:55 – 11:15 ”Hur barn- och ungdomspsykiatrisk 
slutenvård kan bidra till återhämtning hos 
unga med psykisk ohälsa” 
Rebecca Wallström 

11:20 – 11:40 ”Olika sätt att uppfatta omvårdnad inom 
psykiatrisk heldygnsvård – En 
fenomenografisk studie” 
Johanna Salberg 

11:45 – 12.05 ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell 
instabilitet och självskadebeteende – 
Sjuksköterskornas erfarenheter: 
Personcentrerad vård i klinisk praktik” 
Joachim Eckerström 

12.05 – 13:15   Lunch 

Lokal Aula Nordica 

13:15 – 14:00 KEYNOTE ”Akutlappar – att skapa mellanmänskliga möten, kreativitet och reflektion 

inom heldygnsvården” 

Linda Zetterström, Leg. sjuksköterska 

14:00 – 14.15 Avslutning 

14:15 Take away fika 

 
 
 
Anmälan görs via hemsidan: www.prfkonferens2019.se 


