Livskvalitet
Seminarium på Medicinhistoriska museet,
Karolinska sjukhuset Stockholm, 8 februari
2007 12.00-17.30
Centrum för samtidsanalys och FoUU ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset
inbjuder
till en tankeväckande och inkännande seminariedag kring det viktiga begreppet
livskvalitet.
Livskvalitet är ett ord vi ofta använder. Men vad lägger vi in i begreppet? Ofta tror vi att
det som
är livskvalitet för oss själva också är livskvalitet för andra. Så är det ju inte. Livskvalitet är
något
individuellt som är knutet till livssituationen och till erfarenheterna.

I mötet mellan patienter och vårdpersonal och överhuvudtaget i mötet med sjuka
människor är
det är alltför enkelt att utgå från den friskes normer när man har åsikter om en sjuk
människas
livskvalitet. Att finna livskvalitet när man känner sig drabbad av livets orättvisor är något
som på
ena eller andra sättet angår oss alla. Kopplingen mellan livskvalitet och kroppslig eller
andlig identitet är en annan viktig sida av begreppet livskvalitet som vi vill belysa.

Välkommen!
Bengt Wadensjö
Biskop
kliniken
Direktor i Centrum för samtidsanalys

Lars Kihlström
Överläkare Neurokirurgiska
ST-Rektor FoUU avdelningen

Program
12.00
Enkel buffélunch och registrering
12.50
Inledning och välkommen

Bengt Wadensjö, biskop
Lars Kihlström, överläkare

13.00
Livskvalitet….
…när jag blir sjuk
SEB
…inför en by pass-operation
folkblad
Samtal
14.00
Livskvalitet…
…när jag måste gå i fängelse
”diplomatdottern”
…när drevet går
landshövding,
Samtal

Björn Svedberg, fd bankdirektör,
Sune Lundh, fd VD Värmlands

Karolina Johnson,
Sigvard Marjasin, fd

15.00
Förfriskningar
15.30
Livskvalitet…
…när jag får ett handikappat barn
psykosyntesterapeut
…när jag möter det andliga
16.30
Panelsamtal
17.30
Slut

Bo Stenhammar,
Marie Ryd, odontolog

Anmälan och avgift:
betala seminarieavgiften SEK 450 till plusgiro 405 70 33 – 5. I kostnaden ingår
buffélunch och förfriskningar. Ange Livskvalitet på talongen. Anmäl dig snarast om du är
intresserad - lokalen tar 90 deltagare.
Anmäl dig senast 10 januari.

Ange mejl-adress vid anmälan för att underlätta kommunikation av
praktisk art.

Centrum för samtidsanalys är en politiskt, religiöst och ekonomiskt helt fristående ideell
förening som bedriver sin verksamhet på basis av seminarieavgifter och bidrag.

