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Huvudföreläsare

Huvudtalare är professor Laurence Kirmayer från McGill Univer-
sity, Montreal, Kanada och professor Roberto Lewis-Fernández 
från Columbia University, New York, USA.

Laurence Kirmayer presenterar och förklarar bakgrun-
den till nya begrepp som introduceras i DSM-5 kring 
kulturella faktorers betydelse för sjukdomsförklaringar 
och lidandespråk. Han presenterar också resultat av sin 
forskning kring hur kulturformuleringen kan påverka 
diagnostik och klinisk vård.
 I en workshop fördjupar han diskussionen kring 
lidandespråkets och förklaringsmodellers betydelse i 
diagnostisk bedömning och klinisk behandlingspla-
nering. I den andra workshopen beskriver han hur 
kulturformuleringen praktiskt kan användas i mötet med patienter som är 
flyktingar eller tillhör urbefolkningar. 
 Laurence Kirmayer är psykiater, professor och chef för Division of Social 
and Transcultural Psychiatry vid McGill University. Han är redaktör för tid-
skriften Transcultural Psychiatry och chef för Culture and Mental Health 
Research Unit vid Jewish General Hospital, Montreal.  
 Han har bland annat forskat om kulturella aspekter på vårdmötet, vä-
gar till och hinder för psykiatrisk vård bland flyktingar och invandrare, 
somatisering i primärvård, begrepp kring psykisk hälsa och sjukdom samt 
risk- och skyddsfaktorer för självmord hos urbefolkningen i Kanada. Han 
har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel samt är 
redaktör för boken Understanding Trauma (2008). 
 



Roberto Lewis-Fernández ger en över-
sikt över hur kultur tas upp i DSM-5 och 
de ändringar som gjorts i den nya ma-
nualen. I sin introduktionsföreläsning 
beskriver han bakgrunden med kritik av 
DSM-IV från såväl ny neurovetenskaplig 
forskning som antropologi. I sin andra 
föreläsning går han igenom ändringar i 
DSM-5 för olika diagnoser, med speci-
ella exempel vad gäller ångest-, trauma-
relaterade och dissociativa störningar.
 I en föreläsning och i två workshops presenterar han det nya korta försla-
get till en kulturformuleringsintervju att använda i alla diagnostiska sam-
manhang, liksom de nya tilläggsmodulerna för en fördjupad förståelse av 
kultur och kontext.
 Roberto Lewis-Fernández är professor i klinisk psykiatri vid Columbia 
University och chef för New York State Center of Excellence for Cultural 
Competence samt för Hispanic Treatment Program vid New York State 
Psychiatric Institute.
 Han föreläser i socialmedicin vid Harvard University. Han är ordförande 
för “Culture Subgroup” för Gender and Culture Study Group för DSM-5 
och medlem i DSM-5:s arbetsgrupp för ångestsjukdomar. Hans forskning 
fokuserar på hur vården kan utvecklas för att motverka ojämlikhet i hälsa. 
Framförallt har han studerat ångest- och depressionssjukdomar. Han har 
publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel. 



Program i övrigt
Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri inleder.
 Bland övriga talare finns docent Lena Flyckt, ordförande i Svenska Psykia-
triska Föreningen som talar om ökad förekomst av allvarlig psykisk sjukdom bland 
invandrare, de utmaningar det ställer svensk psykiatri inför och de resurser som 
finns.
 Töres Theorell, professor emeritus och vetenskaplig rådgivare på Stressforsk-
ningsinstitutet vid Stockholms universitet, talar om ohälsa hos utsatta grupper i 
samhället.
 Enhetschef och med dr Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum beskriver 
erfarenheter från svensk forskning kring kulturformuleringen samt hur kunskap 
om kultur och kontext kan bidra till förbättrad bedömning och behandling. 
 En rad workshops är under planering. Bland de som redan är klara finns:

• Ökad suicidrisk bland unga invandrare: falldiskussion  
Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare, Norra Stockholms psykiatri

• Vad kan berättelsen betyda vid bedömning av psykisk ohälsa i pri-
märvården? – erfarenheter från möten med patienter från Somalia 
Kristian Svenberg, allmänläkare, med dr, Enheten för Vuxna Flyktingar, Göte-
borg, Haibe Hussein och Sadik Hajinur, hälsokommunikatörer, Transkulturellt 
Centrum, Sofie Bäärnhielm

• Depression i ett kulturellt perspektiv – forskning om samers psykiska 
hälsa
Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå universitet, Hilde Thørnquist, över-
läkare, Bodö, doktorand, Tromsö universitet, Norge  

• Kultur och kontext i klinikerns vardag 
Kersti Gabrielson, överläkare, verksamhetschef, Laszlo Pattyi, psykolog, sek-
tionschef, med kollegor från Järvapsykiatrin, Praktikertjänst, Stockholm 



• Stöd eller börda? 
– tro och religion som resurs och komplikation vid psykisk ohälsa
Elisabet Pettersson, sjukhuspräst, leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykia-
tri, Lars Christiansen, sjukhuspräst, leg psykoterapeut, Psykiatrin Södra tillsam-
mans med en muslimsk sjukhussjälavårdare 

• Möten mellan kulturer i det barn- & ungdomspsykiatriska familjearbetet 
Torgny Gustafsson, överläkare, leg familjeterapeut, barn- och ungdomspsykia-
trin, Kalmar 

• Cultural and Existential Perspectives on Public Mental Health
Valerie DeMarinis, professor i religions- och kulturell psykologi, Uppsala uni-
versitet, Batja Håkansson, överläkare, Transkulturellt Centrum

•	
• Anhörigarbete vid nyinsjuknande i psykos i mångkulturell miljö

Marianne Østerskov, sjuksköterska, handledare, Kompetencecenter for Trans-
kulturel Psykiatri, Köpenhamn, Danmark, Helena Persson, socionom, sektions-
chef psykosvården Järvapsykiatrin, Praktikertjänst, Maria Sundvall, överläkare, 
Transkulturellt Centrum, doktorand, KI

• Cross-cultural training for health professionals: results and current 
development
Mike Mösko, psykolog, PhD, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Tysk-
land, Emine Kale, psykolog, NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritets-
helse), doktorand, Oslo universitet, Norge 

• Trauma och dissociation
Fredrik Garpe, leg psykolog, Kris- och Traumacentrum, Stockholm

• Kulturformuleringen som en del i psykiatriutbildningen
Michael Ioannou, specialistläkare i psykiatri, AT-studierektor, Psykiatri affektiva 1, 
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Det kommer också att finnas en posterutställning. Det finns fortfarande möjlighet 
att anmäla deltagande med poster. 



Konferensspråk Engelska och svenska/skandinaviska

Lokal Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18,   
 Stockholm. T-bana/tvärbanan: Liljeholmen

Detaljerat program Läggs ut på TC:s webbplats www.slso.sll.se/tc

Pris 
Anmälan före 6/9 
Verksamheter med SLL-avtal 1 700:- för två dagar 950:- för en dag 
Övriga 1 950:- för två dagar 1 050:- för en dag               
Anmälan efter 6/9
Verksamheter med SLL-avtal 2 200:- för två dagar 1 250:- för en dag
Övriga 2 450:- för två dagar 1 350:- för en dag 
                                          
Bindande anmälan
via webbplatsen www.slso.sll.se/tc eller via mail tc@sll.se.
Ange namn, yrke, arbetsplats, adress, faktureringsadress (referenskod 
ZZ….. för SLL-verksamheter).
Anmäl också om du vill delta på mingel på torsdag kväll.
Kostnad: 220:- (vin och öl på egen bekostnad).
I konferenspriset ingår kaffe fm och em samt lunch.

För mer information, kontakta
Victoria Corbo, victoria.corbo@sll.se, 08-123 486 81
Maria Sundvall, maria.sundvall@sll.se, 08-123 486 90
Batja Håkansson, batja.hakansson-hughes@sll.se, 08-123 486 83 
Carina Bäckström, carina.backstrom@sll.se, 08-123 486 78
Sofie Bäärnhielm, sofie.baarnhielm@sll.se, 08-123 486 79
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