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Inbjudan till lansering av det 
regionala vårdprogrammet 

posttraumatiskt stressyndrom 

(RVP PTSD)  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppkomma efter potentiellt traumatiska 

händelser som att själv vara utsatt för livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld. Eller 

efter att själv ha bevittnat när någon annan drabbas av detta, få kännedom om att en 

nära familjemedlem eller vän drabbats eller att upprepade gånger eller under extrema 

omständigheter konfronteras med sådana händelser. 

PTSD är en sjukdom med stor sjukdomsbörda och suicidrisk och som ökar i 

befolkningen, bland annat på grund av att allt fler invånare med en flyktingbakgrund 

och som varit drabbade av krig, tortyr och flykt.  

Det är av vikt att patienter med PTSD identifieras på ett tidigt stadie, fångas upp och 

remitteras till rätt vårdnivå samt att förutsättningarna för vårdgivarna att bedriva en 

god vård ökar och optimeras.  

Den här dagen kommer varvas med nulägesbeskrivning, information om 

vårdprogrammet samt lättare utbildning i behandling av PTSD. 

Varmt välkomna! 

Projektgruppen för regionalt vårdprogram Posttraumatiskt stressyndrom  

 

Datum: 21 maj 2019 

Tid: 9:00-16:30 (morgonfika från kl.8:30) 

Plats: 

Anmälan: 

Frågor: 

 

Landstings salen, Landstingshuset Hantverkargatan 45 

https://www.janusinfo.se/fortbildning  

  

Vid frågor kontakta Lena Nederfeldt von Bell  

lena.nederfeldt-vonbell@sll.se  

https://www.janusinfo.se/4.44f26481161466409d34685.html?EventGuid=98018f35-622d-4aa6-8dab-d8f437f1f32c
mailto:lena.nederfeldt-vonbell@sll.se
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Program 

8:30 Kaffe  

9:00 Välkomna! Lena Nederfeldt von Bell, Projektledare Kunskapsstyrning och -stöd, Somatisk 
specialistvård, HSF 

9:05 Psykisk ohälsa. Susanne Nordling, ordförande psykiatri och beroendevård i Region Stockholm, 
Gruppledare hälso- och sjukvård Miljöpartiet de gröna (MP) 

9:15 Inledning: Varför vårdprogram och en ambitionshöjning med implementering.  
Lena Nederfeldt von Bell   

9:30 PTSD: Epidemiologi, symptom och diagnos: Vuxenperspektiv. Maria Bragesjö, Leg. Psykolog. KS 
Solna, doktorand, KI  

10:15 Frukt & kaffe 

10:45 PTSD i primärvården: diagnostik och samsjuklighet. Peter Renblad, Överläkare. 
Traumaprogrammet Psykiatri Sydväst (PSV) 

11:15 Beroende: Åsa Magnusson, överläkare, Beroendecentrum Stockholm, medicine doktor, Karolinska 
Institutet 

11:45 PTSD: Epidemiologi, symptom och diagnos: Barnperspektiv. Jannes Grudin, Leg. Psykolog, BUP 
Traumaenhet 

12:30 Lunch (inkluderad) 

13:30 Behandling av PTSD: Vuxenperspektiv. Maria Bragesjö  

14:00 Behandling av PTSD: Barnperspektiv. Thora Magnusdottir, Leg. Psykolog. BUP Traumaenhet  

14:30 Fika  

15:00 PTSD hos flyktingpatienter. Sofie Bäärnhielm, Chef Transkulturellt centrum (TKC), docent, KI 

15:45 Framåtriktade tankar och presentation av utbildningsmöjligheter HT2019 och 2020.  
Lena Nederfeldt von Bell + utbildaraktörer inom SLSO och Region Stockholm 

16:15 Tillfälle för frågor 

16:30 Avslut 


