IV WORKSHOP I NARRATIV MEDICIN
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSJUKHUSET - MÖLNDAL
PROGRAM FREDAG 17 JANUARI
8.15

Anmälan, Kaffe & Smörgås

9.00

Valdemar Erling – Vad är Narrativ medicin

9.30

Gruppövning I

10.30 Kaffe
10.45 Jonna Bornemark – Det omätbaras renässans
12.15 Lunch
13.15

Nina Cavalli Björkman – Att skriva om läkaryrket

14.45

Kaffe

15.00 Gruppövning II
16.00 Slut
___________________________________________________________________
Fest, - Musikens hus, Djurgårdsgatan 13, Spårvagn 3,9 eller 11.
19.00 Drop-in-Mingel
20.00 Buffe
Daniel Lemma ”En musikers berättelser”
22.00 Beats - DJ
PROGRAM LÖRDAG 18 JANUARI
8.30

Kaffe & Smörgås

9.00

Gruppövning III

10.00

Kaffe

10.15

Maciej Zaremba och Astrid Seeberger
"Svensk sjukvård i ett vägskäl - ett samtal om vårdens mening”

11.30

Lunch

13.00

Astrid Seeberger intervjuar Maciej Zaremba om hans senaste bok
”Huset med de två tornen”

14.30

Kaffe

15.00 Gruppövning IV
16.00 Gemensam avslutning
16.30 Slut

Jonna Bornemark. Docent och lektor i filosof vid Södertörns högskola. Författare
aktuell med boken ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas
världsherravälde” där hon reflekterar över vår samtids syn på det mätbara som enda
vägen till sanning.
Nina Cavalli Björkman. Överläkare, specialist i onkologi vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Författare till boken ”Vård av våra sjukaste: Hur skall doktorn orka?”.
Återkommande skribent i läkartidningen.
Maciej Zaremba. Författare och journalist med flera priser och utmärkelser. Hans
reportageböcker om de tvångssteriliserade kvinnorna, skolan, den svenska skogen
och sjukvårdens kris har inte bara väckt debatt utan ofta lett till politiska förändringar.
I biografin ”Huset med de två tornen” granskar han sitt liv med samma noggrannhet
som han tidigare granskat det svenska samhället.
Astrid Seeberger, Författare och läkare född i Stuttgart och docent vid Karolinska
institutet samt tidigare ansvarig för professionell utveckling på läkarlinjen på
Karolinska. Hon är specialist i njurmedicin och författare som debuterade med den
uppmärksammade boken ”Den skamlösa nyfikenheten”.
Valdemar Erling Överläkare i hematologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
ordförande i svensk förening för narrativ medicin.
Daniel Lemma. Artist och låtskrivare som fick sitt genombrott med ”If I used to love
you”, i filmen Jalla! Jalla!. Han har turnerat både som soloartist och i band och han
har släppt album i många olika musikstilar såsom soul, reggae och pop. Men det är i
själva verket en annan amerikansk musiktradition som legat närmast hans hjärta hela
tiden, nämligen folkmusiken och dess berättelser.

