
Existentiella Frågor i Pandemins Skugga 
– Teori och Praktik 

 

 ILTP:s Digitala Vårkonferens  

Fredag den 19 mars 2021 9.00 -16.00  
Den digitala konferensen anordnas med verktyget Teams, anordnad i 4 pass med paus däremellan. 

 

8.30-9.00: Tobias Andreasson  

Vi samlas och testar att alla hör, hörs och syns kl. 8.30 för att sedan ansluta oss igen kl. 9.00 

 
9.00 - 10.00: 
Ordförande Gunny Bertilsson Välkomnar oss  
Peter Jansson: Pandemins kris i existentiell och psykoanalytisk mening  
Gruppsamtal: Hur kan vi i existentiell och psykoanalytisk mening beskriva pandemins  
                            kristillstånd? 

10.00 – 10.30: 

Paus 

10.30 – 11.30: 

Kathryn Banck: Dödsångest; pandemins effekt på en utlandsfödd man. 

Niklas Fors: Kliniska vinjetter utifrån arbete på Kris och Trauma i Göteborg  

 

11.30 - 12.30:  

Lunch 

12.30 – 13.30: 

Eva Lingström Eriksson: Pandemin, ytterligare ett trauma i en svår fastlåst kris. 

Gruppsamtal: Psykoterapeutiskt arbete med kriser 

13.30 – 14.00: 

Paus 

14.00-15.15: 

Peter Jansson: Pandemins följder för den lidande människan? 

Gruppsamtal: Hur påverkas den lidande människan i kliniken av pandemins tidevarv? 

Storgrupp: Reflektioner om centrala teman under dagen 

15.15 – 15.30: 

Paus 

Ca 15.30 -16.30  

Årsmöte för ILTP 



 

 

Peter Jansson, psykoanalytiker, kliniker, och kulturbevandrad Lacan-
kännare. Han har skrivit och föreläst om Lacans arbete både i ett 
kliniskt sammanhang och i relation till poesi, film och konst. 2017 har 
han publicerat ”Själens krypta - en essä om Karin Boyes roman Kris”. 
Nyligen höll han en föreläsning om Kieslowski i samarbete med Polska 
Institutet som upptakt till att Göteborgs Stadsteater nu sätter upp en 
produktion av Dekalogen. 

 

 

 

Eva Lingström Eriksson, psykiater och leg. psykoterapeut, har över 25 

års erfarenhet av ett intensivt jagstrukturerande psykoterapeutiskt 

arbete med en stor mängd klienter.   Hon är verksam i Hudiksvall.  

 

 

 

 

 

Niklas Fors, leg. psykolog och specialist i psykologisk 
behandling/psykoterapi, arbetar på Kris- och Traumamottagningen i 
Göteborg. Han har även ett mångårigt engagemang i Göteborgs 
förening för filosofi och psykoanalys (GFFP). Han kommer att hjälpa oss 
fundera över hur patienterna påverkas av pandemin och hur det kan 
förstås utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. 

 

 

 

Kathryn Larson Banck, leg. psykolog och leg. psykoterapeut har en 

längre tid arbetat jagstrukturerande inom psykiatrin och senast på 

Traumamottagningen i Örebro. Nu privatpraktiserande. Hon är 

styrelseledamot i ILTP. 

 
 
 



 

 
Instruktion:  
1. Kostnad:  400 kr/person eller 200 kr för medlemmar betalas in till ILTP:s BG 295–7033, där 
namn på deltagaren ska framgå. 
2. Efter inbetalning maila även gunny.bertilsson@live.se där namn på deltagaren också ska 
framgå. 
   
D.V.S. Inbetalningen (1) tillsammans med ditt mail (2) utgör anmälan om deltagande. Länk 
kommer därefter att skickas till deltagarnas mailadresser. 
 
Sista datum för inbetalning är den 12 mars.  
 

 

 

 

Medlem i ILTP kan du bli om du vill verka för 

föreningens mål och gagna dess syfte. 

Medlemsavgiften i ILTP är 300 kr/år och sätts in 

på ILTP:s BG 295–7033. Anmälan om 

medlemskap sker via e-post där ni anger namn, 

adress och telefonnummer. 

 

 

 

 

 

Välkommen 
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