Bästa medlemmar! Efter besvikelsen i höstas då vi tvingades ställa in Familjeterapiföreningens
vetenskapliga symposium är vi desto gladare nu då vi kan bjuda in er till att lyssna på några av de
tidigare inbokade föreläsarna.



FTF Norrs årsmöte håller vi måndag 26 februari kl. 12.00-13.00 (inklusive lunchmacka)
Föreläsningar kl.13.15-15.45 (inklusive fika 14.35) Se anmälan längst ner på sidan

13.15 Lennart Nygren:
”Vad betyder ”familj” för socialarbetare i olika delar av världen? En internationell jämförande
studie om att arbeta med familjer med komplexa behov Förändrade familjeförhållanden – nya
samlevnadsformer, migration och globalisering skapar nya villkor för socialt arbete. Hur
socialarbetare hanterar dessa villkor är delvis en följd av de välfärdssystem de verkar inom. Olika
familjepolitiska styren har olika betoning på familjens och statens roll för att hantera olika
välfärdsproblem. Resultat från intervjuer med socialarbetare i Sverige, Norge, England, Irland,
Bulgarien, Litauen, Chile och Mexico och viktiga lärdomar för socialarbetarprofessionen och
beslutsfattare presenteras.
13.55 Karina Nygren:
Pappans roll när det finns oro för att barn far illa – en internationell jämförelse Socialtjänsten
erbjuder stöd och service till familjer när föräldrar brister i föräldraskap. Det här ser olika ut i olika
länder bl a beroende på normer, lagar och policys. I den här studien har man tittat på hur pappan
inkluderas och beskrivs av socialarbetare i fyra olika länder ( Sverige, Norge, Irland och
Storbritannien) där det finns oro för att barnen i en familj far illa. Man ser intressanta skillnader och
likheter både utifrån ett professionellt och samhälleligt perspektiv.
15.00 Britta Sundberg:
MIM/Theraplay, metodbeskrivning och forskning MIM och Theraplay är en anknytningsbaserad
familjeterapeutisk metod för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. MIM - en videoinspelad
samspelsbedömning mellan barn och föräldrar och underlag för planering av Theraplaybehandling en samspelsbehandling med syfte att möta och tillgodose känslomässiga behov hos både barn och
föräldrar. Den bygger på struktur, engagemang, omsorg, utmaning och lekfullhet. Fokus är att skapa
nya positiva erfarenheter av samspel och arbeta med mentaliserande föräldraskap.
Beskrivning av det internationella forskningsläget och forskning vid Umeå Universitet.
Välkomna!
För Familjeterapiföreningen Norr /Susanne Rosenquist, ordförande


Anmälan senast kl. 12.00 måndag 19/2 mejl: susanne.rosenquist@umea.se

