
Tid Namn epost
1000 Per	  Carlbring per@carlbring.se
1015 Viktor	  Kaldo	   viktor.kaldo@ki.se
1030 Tommy	  Lydell tommy.lydell@gmail.com
1045 Sven	  Alfonsson sven.alfonsson@gmail.com
1100 Sarah	  Vigerland sarah.vigerland@ki.se
1115 Robert	  Johansson robert.johansson@liu.se
1130 Olöf	  Birna	  Kristjansdottir kristjansdottir@gmail.com
1145 NT	  Månsson kristoffer.nt.mansson@liu.se
1200
1245 Mattias	  Myrälf mattias.myralf@gmail.com
1300 Maria	  Tillfors maria.tillfors@oru.se
1315 Malin	  Hägglund	  &	  Anne	  Luthström malin.hagglund@hotmail.com,	  anne_luthstrom@hotmail.com
1330 Lise	  Bergman	  Nordgren lise.bergman.nordgren@liu.se
1345
1400 Simon Lindgren simon.lindgren@soc.umu.se
1420 Lars	  Naumburg lars.naumburg@gmail.com
1435 Kristin	  Silfvernagel kristin.silfvernagel@liu.se
1450 Erik	  Andersson erik.m.andersson@ki.se

1505 Jesper	  Enander jesper.enander@ki.se
1520 Jesper	  Dagöö jesper.dagoo@liu.se
1535 Hoa	  Ly Hoa@psykologifabriken.se
1550
1605 Kerstin	  Blom kerstin.blom@gmail.com
1620 Alexander	  Alasjö alexander.alasjo@liu.se
1635 Gerhard	  Andersson gerhard.andersson@liu.se
1650 Alla
1700 SLUT SLUT
1900



Titel
Välkommen	  till	  NIFFIT	  2011	  +	  Macka
1-‐års	  uppföljning	  av	  ikbt	  mot	  insomni	  jämfört	  med	  aktiv	  kontroll
ACT/IT	  projekt
Supporting	  the	  supporter
BarnInternetProjektet	  som	  drivs	  av	  BUP	  i	  Stockholms	  Läns	  Landsting
LEON	  -‐	  randomiserad	  kontrollerad	  studie	  av	  psykodynamisk	  internetbehandling	  för	  depression
Diaries	  and	  daily	  written	  feedback	  via	  smartphone	  to	  support	  self-‐management	  in	  women	  completing	  a	  chronic	  pain	  rehabilitation	  program
Hjärnavbildning,	  social	  ångest	  och	  KBT
LUNCH
Modulbaserad	  internetbehandling	  inom	  ramen	  för	  befintlig	  Primärvårdsverksamhet
Utveckling	  av	  ett	  internetbaserat	  preventivt	  program	  för	  ungdomar	  med	  social	  ånges
Depressionsbehandling	  via	  internet:	  en	  randomiserad	  kontrollerad	  studie
ikbt	  för	  primärvårdspatienter	  med	  ångestproblem
KAFFE	  +	  bulle
Titel	  kommer…
Internetbaserad	  KBT	  	  för	  våldsutsatta	  kvinnor
Internetbehandling	  för	  ungdomar	  och	  unga	  vuxna	  i	  primärvården.	  
InternetKTB	  vid	  OCD

iKBT	  vid	  OCD
mSOFIE	  -‐	  mobiladministrerad	  KBT	  för	  SAD
Varför	  mobiltelefonbaserad	  behandling	  är	  framtiden	  och	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  bygga	  en	  sådan	  plattform
Frukt
Behandling	  för	  samtidig	  insomni	  och	  depression	  -‐	  ifrågasättande	  av	  ett	  behandlingsparadigm.	  
Internetbehandlingsplattformen	  Niffit	  (under	  utv)
Vad	  har	  vi	  för	  utmaningar?	  Internetbaserad	  psykologisk	  behandling	  imorgon
Avslutande	  diskussion
SLUT
Gemensam	  middag	  som	  man	  betalar	  själv



Diaries	  and	  daily	  written	  feedback	  via	  smartphone	  to	  support	  self-‐management	  in	  women	  completing	  a	  chronic	  pain	  rehabilitation	  program


