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Arrangeras av

DIGITAL KURS
15 JUNI 2022
STOCKHOLM 

UR INNEHÅLLET 
• Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen
• Öka din förståelse för olika faktorer som påverkar stressen i ett helhetsperspektiv
• Ta del av nya kliniska riktlinjer för utmattningssyndrom
• Fördjupa dig inom bedömning och behandling
• Lär dig mer om rehabiliteringsprocessen och aktuella behandlingsplaner
• Sjukskrivningstider och arbetsåtergång – vad är viktigt att tänka på?

NÖJDA RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:
”Bra ämnen och talare med både djup och bred kompetens. Berörde ämnet från olika perspektiv och gav en helhet”
”Fantastiskt bra, framförallt hög kvalitet på föreläsarna!”
”Bra innehåll! Jag fick med mig väldigt mycket matnyttigt som kliniker”
”Det digitala formatet fungerade över förväntan”
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KURSLEDARE

Marie Åsberg 
Professor em. i psykiatri, 
Stressrehab FoU 
Karolinska Institutet

Giorgio Grossi 
Beteendevetare, författare, 
forskning och behandling,  
Stiftelsen Stressmottagningen

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!



09:30-09:35 INLEDNING  
Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till Marie Åsberg 

09:35-12:30 MARIE ÅSBERG

Uppdatera dig med den senaste forskningen och 
utvecklingen inom stress och utmattningssyndrom
• Stress och utmattning – den historiska utvecklingen 
• Utmattningssyndrom – moderna markörers betydelse vid 

differentialdiagnos 
• Symptombild – stressen och hjärnan
• Skattningsmetoder – lär dig använda den senaste 

skattningsskalan för stress och utmattningssyndrom 
• Behandlingsmetoder – vilka möjligheter finns och vad ger 

resultat?
• Vilka livsstilsförändringar krävs för att behandlingen ska fungera?
• I vilken grad kan patienten bli återställd efter att ha drabbats av 

utmattningssyndrom?
• Prevention

Nya kliniska riktlinjer för utmattningssyndrom  
– vad gäller?
• Vad gäller angående de reviderade kriterierna och vad går att 

säga angående rimliga sjukskrivningstider? 

Marie Åsberg
Professor em. i psykiatri, Stressrehab FoU, Institutionen för 
kliniska vetenskaper 
Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

Marie Åsberg är professor emeritus i psykiatri, med inriktning på 
behandlingsforskning och är verksam vid Institutionen för kliniska 
vetenskaper på Stressrehab FoU vid Karolinska institutet, Danderyds 
sjukhus i Stockholm. Marie har forskat kring utmattningssyndrom 
sedan 1998 och var 2003 med och tog fram Socialstyrelsens 
sjukskrivningsriktlinjer för utmattningssyndrom. Nu är hon återigen 
sammankallande i den nya arbetsgruppen som ska revidera och 
skriva nya kriterier och riktlinjer för behandling och sjukskrivning vid 
utmattningssyndrom. Marie är internationellt ansedd och en mycket 
uppskattad föreläsare och under denna förmiddag kommer hon att 
ge dig en gedigen uppdatering kring den senaste forskningen och 
utvecklingen inom stress och utmattningssyndrom. 
Vi bryter passet för paus ca 10:30-11:00

12:30-13:30 PAUS

13:30-17:00 GIORGIO GROSSI

 Fördjupa dig inom bedömning och behandling av 
stress och utmattningssyndrom
• Vad är det senast sagda som du behöver veta inom aktuella 

behandlingsmetoder?
• Lär dig utföra en korrekt bedömning:
 - Psykologisk bedömning
 - Differentialdiagnostik

Lär dig mer om aktuella och moderna behandlingsplaner 
för patienter med stress och utmattningssyndrom
• Vad ingår i multimodal rehabilitering och vilka effekter kan man se 

av behandlingsformen?
• Att arbeta med Acceptance and Commitment Therapy för UMS
• Utmaningar med närvaro, acceptans och defusion
• Viktiga beteendeförändringar i vardagen
• Vad är viktigt att tänka på vid arbetsåtergång

Giorgio Grossi
Beteendevetare/leg. Psykoterapeut och docent i 
medicinsk psykologi
Stiftelsen Stressmottagningen

Giorgio Grossi är docent i medicinsk psykologi, stressforskare 
och legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT) 
som specialitet. Han är kliniskt verksam vid Stressmottagningen i 
Stockholm där han även är forskningsansvarig och styrelseledamot. 
Giorgio är en mycket uppskattad föreläsare med en förmåga att 
omvandla komplicerad vetenskap till konkret och praktisk information 
med stark koppling till det kliniska arbetet. Giorgio har skrivit flera 
böcker inom stress varav senaste, Vägen ur utmattningssyndrom 
(Natur och Kultur, 2018) skriven tillsammans med Kerstin Jeding. 
Under denna eftermiddag kommer han att gå på djupet kring 
bedömning och behandling samt aktuella behandlingsplaner för 
patienter med stress och utmattningssyndrom. 
Vi bryter passet för paus ca 15:00-15:30

17:00 KURSEN AVSLUTAS
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PROGRAM • ONSDAG 15 JUNI

Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra 
individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
utvecklingsbehov kan vi kontinuerligt erbjuda kurser, utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som 
hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker verksamheten. Ability 
Partner arbetar utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger 
mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande 
kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via info@abilitypartner.se eller 08-694 91 00.
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ARRANGÖR
ANMÄL DIG IDAG!   
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Nöjda röster från tidigare deltagare:
”Mycket genomtänkt upplägg, heltäckande föreläsningar 
inom området och spännande forskning!” 

”Gillar det digitala formatet – över förväntan!”

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Kurskod: OFF1656

STRESS OCH UTMATTNINGSSYNDROM

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen  

 inom stress och utmattningssyndrom

 Fördjupa dig inom bedömning och behandling av stress och  
 utmattningssyndrom

 Stressen och hjärnan – ny kunskap kring hur hjärnan påverkas  
 av långvarig stress

 Lär dig mer om rehabiliteringsprocessen för utmattningssyndrom  
 och arbetsrelaterad stress 

 Få ökad förståelse för hur olika faktorer och samhällsförändringar  
 påverkar stressen i ett helhetsperspektiv

 Nya kliniska riktlinjer för utmattningssyndrom

 Lär dig mer om aktuella och moderna behandlingsplaner för  
 patienter med stress och utmattningssyndrom

 Digitalt nätverkande – utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet

Begränsa
t  

antal plats
er  

– anmäl dig  

redan idag
!

Tid och plats
15 juni 2022 | digital kurs

Pris
6.990 kr exkl. moms.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så 
betalar person 3,4,5 osv endast 4.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser 
är exkl. moms och per person


