PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Inbjudan till konferensdagen
VAD PASSAR VEM?
Aktuell psykoterapiforskning
Konferensen arrangeras av:
Arbetsgruppen för psykoterapiforskning
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Riksföreningen PsykoterapiCentrum
Tid: lördagen den 22 november 2014 mellan kl. 10 och 18
Lokal: Aula Magna, Stockholms universitet
Konferensen bygger på föredrag in plenum och kortare presentationer av olika
forskningsprojekt inom psykoterapiområdet.
I den vetenskapliga kommittén ingår Ulla Bertling, Gunnar Bohman, Per Carlbring,
Stephan Hau, Andrzej Werbart.
Inbjudna föredragshållare:
 Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group (National Institute for
Health and Welfare, Helsinki, Finland): Patient's self-concept and object relations
as predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy.
 Patrick Luyten (Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of
Leuven, Belgien, och Research Department of Clinical, Educational and Health
Psychology, University College London, England): What works for whom revisited
– dramatically: The end or the beginning of the great psychotherapy debate?
 Bruce Wampold (University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad
Research Institute, Norge): Are effective therapists effective with everybody?
Bland övriga presentationer:
 Annika Ekeblad, Linköpings universitet.
 Teci Hill och Charlotta Björklund: Den ideala psykoterapeuten.
 Agneta Thorén: Ericastiftelsens process- och utfallsstudie om korttidsterapi) för
barn, ungdomar och unga vuxna, med fokus på utfallet.
 Majlis Winberg Salomonsson: Utvärdering av mor-barn psykoanalys.
 Helene Ybrandt och Inga Dennhag: Alliansutveckling och mönster i triaden klient,
terapeut och handledare i relation till utfall i en utbildningskontext.

Mer information om programmet och anmälan till
konferensdagen finns på
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

VÄND!

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Extra halvdag om aktuell psykoterapiforskning
Tid: söndagen den 23 november 2014 mellan kl. 10 och 14
Lokal: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet,
Frescati Hagväg 8, Stockholm
Om det finns intresse, kommer vi att arrangera en halvdag på söndag
den 23 november med utrymme för att diskutera planerade eller
nystartade forskningsprojekt och för att undersöka samarbetsmöjligheter
mellan olika forskargrupper.
Medverkan vid halvdagen är kostnadsfri.
OBS, begränsat antal platser.
Anmäl intresse att medverka vid halvdagen senast 12 oktober 2014 till:
stephan.hau@psychology.su.se eller andrzej.werbart@psychology.su.se

