WORKSHOP I NARRATIV MEDICIN
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSJUKHUSET – MÖLNDAL
PROGRAM FREDAG 21 JANUARI
8.15

Anmälan, Kaffe & Smörgås.

9.00

Inledning Valdemar Erling och Jacob Hirdwall.

9.45

Gruppövning I

10.45 Kaffe
11.00 ”Varje patient är en berättelse, en berättelse om en person.”
Hans-Inge Persson
12.30 Lunch
13.45 ”Att lägga in sig på teatern –
om teaterns roll för att hantera sjukdom och lidande”.
Suzanne Osten
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 - Konsert Sofia Ekberg och Patrick Rydman
22.00 Beats - Dans - DJ

PROGRAM LÖRDAG 22 JANUARI
8.30

Kaffe & Smörgås

9.00

Gruppövning III

10.00

Kaffe

10.15

”En ensam plats och om omgivningens förmåga att hitta denna plats.
Maja Berndes i samtal med Kristina Sandberg om hennes senaste bok

11.30

Lunch

13.00

”Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning”.
Astrid Seeberger intervjuar Johan Cullberg om hans senaste bok

14.30

Kaffe

15.00 Gruppövning IV
16.00 Gemensam avslutning
16.30 Slut
Hans-Inge Persson. Tidigare förvaltningschef. Är författare, föreläsare och ledamot i
nationella brukarråd och adjungerad ledamot i Sjukhusdirektörens ledningsgrupp på
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, ett uppdrag som han har som patient/närstående.
Följde sin fru Kristinas sista fyra månader i livet på Skånes universitetssjukhus. Om
detta handlar hans första bok ”Den inhumana vården”.
Suzanne Osten. Dramatiker, regissör, författare, tidigare teaterchef och professor.
Hedersdoktor vid Lunds universitet. Sveriges första filmambassadör med fokus på
barnfilm. En av de ledande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn och
unga. Mottagit en rad utmärkelser både nationellt och internationellt för sitt arbete.
Grundare av Unga Klara. Regisserat också på andra teatrar såsom Dramaten,
Folkoperan och Göteborgs Stadsteater. Aktuell som regissör för pjäsen ”Buster
Keaton på månen”.
Kristina Sandberg. Författare och psykolog. Debuterade 1997 med trilogin om
hemmafrun Maj från Örnsköldsvik (”Att föda ett barn”, ”Sörja för de sina”, och ”Liv till
varje pris”). Hon vann Augustpriset 2014 och samma år belönades hon med en rad
stipendier och priser. 2019 fick hon motta Selma Lagerlöfs litteraturpris för sitt
författarskap.
Johan Cullberg. Psykiater, psykoanalytiker och författare till ett flertal fackböcker.
Har bidragit i stor utsträckning till psykiatrins utveckling i Sverige. Aktuell med boken
”Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning”. En bok som är skriven för
personer som insjuknat i psykos och deras närstående. Den är även en viktig
kunskapskälla för professionella som möter personer som insjuknar i psykos.
Maja Berndes. Barnläkare och chef för Hälso- och specialistvård för barn och unga i
Regionhälsan, VGR. Samtalar med Kristina Sandberg.
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.
Jacob Hirdwall Regissör, dramaturg, dramatiker och författare.

