INBJUDAN

i samarbete med SSOM

Seminarium med Allen Frances:
Psykiatriska modediagnoser: överdiagnostisering
och överbehandling – med fokus på ADHD
Lördagen den 18 juni 2016 anordnas ett seminarium med professor
emeritus Allen Frances som huvudtalare.
I seminariet avhandlas trenden med den ökade diagnostiseringen och
läkemedelsbehandlingen av neuropsykiatriska tillstånd, främst hos barn,
utifrån ett större perspektiv.
Dagen avslutas med en paneldiskussion med andra framstående personer i
området som kommer att föreläsa på efterföljande seminarier:
Marianne Cederblad, Tomas Ljungberg, Johan Sundelin, Elisabet Norin,
Ketty Hagmann, Lotta Beskow, Jenny Levin, Susanne Wolmesjö, Cecilia
Antonsson, och Ann-Marie Lidmark.
Moderatorer är Fanny Marell och Nora Bateson.
Mer information finns på www.integrativ-medicin.se/allen-frances

SEMINARIEFAKTA

Om Allen Frances

Datum:
18 juni 2016, 09.00-17.15

Allen Frances är professor emeritus i psykiatri och har beskrivits av New
York Times som ”den mäktigaste psykiatrikern i världen”. Han är
författare till den internationella bäst-säljaren ”Saving Normal: An
Insider's Revolt Against Out-Of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big
Pharma, and the Medicalization of Ordinary life”. En bok som vunnit tre
stora utmärkelser.

Plats:
Historiska Museet, Stockholm

Allen Frances har bakgrund som professor vid Duke University. Han har
mångårig erfarenhet som aktiv forskare inom ett flertal områden och var
redaktör för fjärde versionen av DSM*
Allen Frances bloggar på Psychiatric Times, Huffington Post, Psychology
Today och Education Update. Han är också aktiv på twitter som
@AllenFrancesMD.

Program:
08.30-09.00
09.00-10.00
10.20-12.00
12.00-13.00
13.00-14.45
15.15-17.15

Registrering
Föreläsning
Föreläsning
Lunch
Föreläsning / debatt
Paneldialog

Anmälan:
Anmälan betalas senast 15 juni
till pg 49 95 25-4. Ange namn.
Pris:
600 kr innan 1 april (early bird)
800 kr ordinarie pris
700 kr för medlemmar i FIM, LIM
och SSOM
Deltagare och moderatorer:
Se nästa sida för presentation.

* DSM (Diagnostic and Statistical
Manual) produceras av APA (The
American Psychiatrical Association)
och är en av två ledande
diagnosmanualerna inom
psykiatrin i Sverige och världen.
Professor Emeritus Allen Frances

i samarbete med SSOM

Seminarieserie: ADHD i ett större perspektiv
Den 18 Juni 2016 anordnas ett första seminarium med professor emeritus Allen Frances som huvudtalare. Därefter
kommer tre ytterligare seminarier att anordnas under hösten 2016 och våren 2017. Föreläsarna för dessa seminarier
presenteras nedan och kommer också att delta i paneldebatten vid det första seminariet.
Information om framtida seminarier kommer att läggas ut på http://integrativ-medicin.se/

Marianne Cederblad
Professor emerita i barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Levin
Dietist, GAPS practitioner

Var med och introducerade familjeterapi i Sverige. Har
forskat kring psykisk ohälsa i barn- och ungdomsgrupper i
olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska
problem under unga år.

Driver privat dietistmottagning. Har tidigare arbetat på
Astrid Lindgrens barnsjukhus med eliminationskoster för
främst allergiska barn. Har lång erfarenhet av praktisk
livsmedelshantering, livsmedelshygien och menyplanering.

Tomas Ljungberg
Läkare och docent i farmakologi

Susanne Wolmesjö
Pedagog, lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola

Har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom
psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi.
Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i
dessa ämnen.

Har studerat kognitiv neurovetenskap i kombination med
KBT och har även studerat MNRI som neurosensomotorisk
corespecialist. Undervisar i pedagogik, fysiologi och
beteende. Håller föreläsningar för näringslivet och skolor.

Johan Sundelin
Psykolog Ph D, psykoterapeut och handledare

Cecilia Antonsson
Förskollärare

Verksam som psykolog och familjeterapeut inom BUP
1972-1999, därefter som extern vårdgivare, konsult,
utbildare och handledare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Förskollärare med särskilt intresse och fördjupad kunskap
om kostens påverkan på barns välbefinnande och lärande i
förskolan.

Elisabet Norin
Docent vid Karolinska institutet

Ann-Marie Lidmark
Folkhälsovetare och zoofysiolog

Bakgrund inom farmakologi, kemi och mikrobiologi. Forskar
idag på relationen och interaktionen mellan mag- och
tarmflora och individens fysiska och psykiska hälsa.

Har arbetat många år med forskning, folkbildning och
politik kring kostens och näringens betydelse för
kriminalitet, ADHD och autism. Har publicerat många
artiklar och rapporter, och nu senast en bok i ämnet.

Ketty Hagmann
Psykolog och psykoterapeut
Psykolog inom BUP sedan 2003. Har tillsammans med Lotta
Beskow undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen
ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess
påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats.

Lotta Beskow
Barn- och ungdomspsykiater och psykoterapeut
Arbetar på BUP sedan 1999. Familjeterapeut sedan 2015.
Har tillsammans med Ketty Hagmann gjort en studie kring
föräldrars uppfattning om ADHD och dess behandling.

Fanny Marell (moderator)
Socionom, psykoterapeut och handledare
Privatpraktiserande psykoterapeut , handledare och
föreläsare. Har varit aktiv inom socialtjänst, barn- och
ungdomspsykiatrin liksom specialistvård för ätstörning.
Sitter i redaktionen för tidskriften Fokus på Familien.

Nora Bateson (moderator)
Ordförande för International Bateson Institute
Prisbelönt filmskapare, författare och utbildare kring
förståelsen av levande system och vår komplexa värld av
sammanhang och samverkan. Sammanför flertalet
discipliner i studiet av det som är gemensamt.

»Vi har utvärderat 15 diagnostiska instrument
som används i Sverige för att identifiera ADHD.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt
för samtliga.«
(Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering 2013, s.73)
Arrangeras av Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) i samarbete med Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

