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Välkommen till 2015 års Familjeterapikongress i Växjö!
FTF-Sydost vill med årets tema ”Så här gör vi familjeterapi!” visa på och
tydliggöra allt det fantastiska familjeterapeutiska och systemiska arbete som
pågår runtom i Sverige. Och det pågår onekligen mycket systemiskt arbete.
Vi fick till sist säga nej till intresserade seminarieföreläsare på grund av platsbrist, vilket ju är roligt ur aspekten att många vill bidra och tråkigt ur aspekten att inte kunna ge utrymme till alla som vill. Med årets program erbjuder
kongressen något för alla, både inom socialtjänst, skola, barnpsykiatri och
familjerådgivning/parterapi, privatpraktiserande som offentliganställda.
Vår förhoppning är också att ni alla ska få lite påfyllning och inspiration och
kunna dela med er av era egna erfarenheter, och inte minst umgås med varandra.
Konserthuset och kongressen ligger mitt i Växjö centrum, så om tillfälle ges,
ta en titt på glasskulpturerna längs med Sandgärdsgatan eller ta en promenad runt Växjösjön eller i den vackra Linnéparken intill domkyrkan. Och om
suget blir stort efter en dagstidning eller lite stillhet så ligger Växjö stadsbibliotek på andra sidan gatan, mitt emot Konserthuset, eller varför inte titta in
i Konsthallen, också den mitt emot Konserthuset. Men framför allt, ta del av
våra plenum- och seminarieföreläsningar!

Välkommen!
Charlotta Westberg

Ordförande FTF-Sydost

Arrangörsgruppen: Patrik Nilsson, Siv Gräns, Christina Carlsson, Per Johansson, Gun Drott Englén och Eva Sjökvist

torsdag 3 sept
08:30–09:30

Kaffe och registrering

09:30–10:00

VÄLKOMMEN

10:00–11:00
PLENUM
		
11:00–11:15
PAUS

Kommunalrådet Bo Frank och dansgruppen Move It
Lena Svedin
Experience based Family Therapy /Christina Nilssonsalen

A1 Ulf Wallin /Ofelia
11:15–12:15
SEMINARIER
		
A2 Malin Selberg och Anna-Lena Wigren /Aniara
		
A3 Barbro Tenerz och Maria Ström /Ateljén
		
A4 Ulrika Ernvik /Christina Nilssonsalen
		
A5 Peter Hausenkampf /Skattkammaren
A6 Örjan Tirén och Anders Fagerlund /Speglarnas sal
		

12:15–13:30

LUNCH

13:30–15:30
PLENUM
		

Wai-Yung Lee
Measuring Children’s Response to Parental Conflicts /Christina Nilssonsalen

15:30–15:45

med fika

PAUS

15:45–16:45
SEMINARIER
B1 Wai-Yung Lee /Skattkammaren
B2 Otto Meijer /Ofelia
		
		
B3 Susan Hanshoff /Ateljén
		
B4 GullBritt Rahm /Christina Nilssonsalen
		
B5 Patrik Kärn, Fredrik Färdig och Magnus Ringborg /Aniara
17:00–18:00

ÅRSMÖTE /Växjö Konsthall

19:30–24:00
ter!!!

FESTMIDDAG med dans /Restaurang PM & Vänner22:00 Dans till orkester

24:00 Fria aktivite-

fredag 4 sept
09:00–10:00
PLENUM
			

Paul Johansson och Maud Fornander
Familjeterapi inom socialtjänst och samhälle /Christina Nilssonsalen

10:00–10:15

med fika

PAUS

10:15–11:15
SUBPLENUM
C1 Johan Sundelin /Ateljén
		
C2 Erik Abrahamsson /Christina Nilssonsalen
		
C3 Bill Petitt /Aniara
11:15–11:30
PAUS
11:30–12:30
SEMINARIER
D1 Karin Pernebo /Ateljén
		
D2 Annika W. Jonsson, Sara Lindstein och Lotta Höjman /Ofelia
		
D3 Lisa Koser, Erik Högling, Elisabeth Håkansson, Christer Sabel,
		
Luke Sheahan, Kajsa Sjölin och Robert Andersson /Skattkammaren
D4 Margareta Teke /Christina Nilssonsalen
		
		
D5 Björn Holmberg /Aniara
		
D6 Lennart Lorås /Speglarnas sal
12:30–13:30

LUNCH

13:30–14:30
SEMINARIER
E1 Ketty Hagman och Lotta Beskow /Ateljén
		
E2 Anne-Kari Balkåsen, Peter Leijonborg och Inger Bergström /Aniara
		
E3 Petra Weiholt, Maja Guldstrand, Anna Pertell, Jessica Roström och
		
Lotta Brag Forsling /Ofelia
E4 Jan Berggren /Skattkammaren
		
		
E5 Tryggve Balldin /Christina Nilssonsalen
14:30–14:45

PAUS

med fika

14:45–15:45
PLENUM
Magnus Ringborg
		
Så här gör vi familjeterapi idag – vetenskap och beprövad erfarenhet
		
/Christina Nilssonsalen
15:45–16:00
AVSLUTNING
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PLENUM

torsdag

10:00–11:00

Experience based Family Therapy
Lena Svedin
Handledare och utbildare i familjeterapi.
Vad finns kvar i en gammal familjeterapeuts huvud efter
40 år som terapeut, lärare och handledare i familjeterapi
och allmänmedicinskt arbetssätt med familjer?
Olika skolbildningar har passerat revy, men inte minst
möten med familj, efter familj, efter familj…
En hel del oförglömliga ögonblick då ”en ängel går
genom terapirummet”. En del starka upplevelser då

PLENUM

torsdag

elever gjort ”utvecklingsskutt”,
”lyft sig i håret”. Allmänläkares
”aha-upplevelser” då de insett
att tillsammans med patienten
kommer oundvikligen också
familjen! En hel del teorier och
metoder som verkligen kommit
till användning, annat som prövats och fallit bort. Vad
har varit verksamt utifrån klinisk erfarenhet och olika
teoribildningar?
En familjeterapeuts erfarenheter och verktygslåda.

13:30–15:30

Measuring Children’s Response to Parental Conflicts
Wai-Yung Lee
Keynote by Wai-Yung Lee, Ph.D.
An extensive body of literature has revealed that
children’s overall development is closely affected by
family dynamics, specifically to unresolved parental conflicts. Yet, children in distress are often diagnosed with
individual pathology and overly treated by medication
without sufficient consideration of the impact of parental relationships.
In her groundbreaking research on Children’s response
to parental conflicts, the physiological arousals of children were measured when confronted with parental conflict. It was found that 80% of the time the children were

responding to the parents’ own
interpersonal tension, including
moments of silence. Some clinicians may avoid putting children
in a parentified position; yet this
clinical study suggested that by
strategically putting children in
a “healer’s” position to their families using a debriefing
protocol, it could shed new light on the assessment and
treatment process for both parents and child.
In this keynote, Dr. Lee will use video segments of live
family interviews to demonstrate how the family assessment is conducted and to share with participants the
benefits of this assessment and treatment protocol.
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PLENUM

fredag

09:00–10:00

Familjeterapi inom socialtjänst och samhälle
Paul Johansson och Maud Fornander
Familjemottagningen i Majorna-Linné, Göteborg
Familjemottagningen (Famm), tidigare Skutan Familjecentrum, är en öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar och familjer inom socialtjänsten i Majorna-Linné,
Göteborg. Mottagningen är en del av det förebyggande
arbetet. Vår historia sträcker sig från slutenvård med
familjer 1981–1997 till öppenvård de senaste 18 åren.
Under mottot ”Hjälpa familjer att hjälpa sig själva” har vi
byggt upp en mottagning grundad i familjeterapi för att
PLENUM

fredag

kunna möta familjer där
familjer verkar och finns.
Familjer kan söka själva
(behövs inget bistånd eller remiss) eller så kommer de via socialtjänsten
och/eller andra professionella. Utifrån ett tätt samarbete med socialtjänsten
och vårt nationella/internationella nätverk har vi utvecklat en familjeterapi som rör sig ut från terapirummet till
samhället: familjers hem, skola, föräldrakurser, dagis,
BVC etc. Vi vill visa hur vi gör familjeterapi.

14:45–15:45

Så här gör vi familjeterapi idag
– vetenskap och beprövad erfarenhet
Magnus Ringborg
Författare, handledare och utbildare i familjeterapi, Stockholm
Under 1900–talet avlöste de olika skolorna varandra
inom familjeterapin. Strukturella och narrativa, moderna och postmoderna, första, andra och tredje ordningens familjeterapi. Vi såg också at en del av dessa vägar
ledde bort både från familjen och psykoterapin till andra
domäner. Många familjeterapeututbildningar i Sverige
hänger fortfarande kvar i en struktur där man orienterar
om dessa olika skolor och låter sedan terapeuterna hitta
sin egen stil.

Men idag ser vi tre tendenser som
går emot denna historiska orientering. För det första ett återvändande till familjen kopplad till
ett nytt intresse för psykologisk
teori och forskning. För det andra
ett fördjupat intresse för familjeterapi med en gedigen grund i
utfalls- och processforskning. För det tredje ett uppvärderande av aktiva familjeterapeutiska tekniker som såg
ut att falla i glömska. Anförandet kommer att fokusera
på klassiska utgångspunkter och tekniker som visat sig
robusta genom ett halvsekel av forskning och praktik.
Det utspelar sig inom fälten interaffekt, interkognition
och interaktion.
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A1

torsdag

11:15–12:15

Familjen vid matbordet
– raketstart för att bryta med anorexia nervosa
Ulf Wallin
Barnpsykiater, leg. psykoterapeut, forsknings och utvecklingsledare. KompetensCentrum Ätstörningar Syd
Familjeterapi är den effektivaste behandlingsformen vid
anorexia nervosa hos de yngre. Den familjeterapimodell
som hittills är bäst utvärderad har utvecklats vid Maudsleysjukhuset i London, en modell som benämns ”Eating
disorder focused family therapy”. Det rör sig om en
familjeterapi med hög intensitet och ett uttalat fokus på
att bryta svälten. Detta för att kunna åstadkomma snabba
förändringar, då barnet/ungdomen är i en medicinsk
farosituation och kan riskera att fastna i en av de svåraste

A2

torsdag

11:15–12:15

IKB – Intensiv kontextuell behandling vid självskada
Malin Selberg och Anna-Lena Wigren
Socialpsykiatriska behandlingsteamet, SPBT. Barn- och
ungdomspsykiatrin i Uppsala län
Teamet som arbetar med IKB formades 2008 och är
en samfinansierad verksamhet mellan kommun och
landsting. Idag är verksamheten permanent och sorterar under Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.
Målgruppen för behandlingsmodellen IKB är ungdomar
13–20 år med självskadande, alternativt suicidalt beteende. I teamet arbetar totalt 8 behandlare och en teamchef
(fyra individualbehandlare och fyra familjebehandlare).
Behandlingsmodellen bygger på integration av principer
från inlärningsteori, funktionell familjeterapi (FFT),
dialektisk beteendeterapi (DBT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

A3

torsdag

psykiska sjukdomarna vi har.
Seminariet börjar med en genomgång av bakgrunden till modellen
och kommer därefter att fokusera
på hur man arbetar med familjen
kring maten.
• Hur startar man upp terapin?
• Hur pratar man mat och när
pratar man inte mat?
• Hur intervenerar man praktiskt i familjemåltiden?
• Hembesök eller familjemåltid på mottagningen?
• Familjemåltid med enskilda familjer, och med familjer
i grupp.
• Hur fortsätter man när maten inte längre skall vara i
fokus?

IKB är manualoch modulbaserad
behandlingsmodell
med en behandlingstid på tre månader.
Frekventa samtal
med familjen hålls delvis på mottagning men också vid
hembesök. Syftet är att erbjuda en mer intensiv och sammanhållen behandling än den som vanligen kan erbjudas
inom sedvanlig öppenvård. Teamet arbetar med hela
kontexten kring ungdomen och har ett nära samarbete
med både skola och socialtjänst.
Under hösten 2015 kommer preliminära resultat från
forskningsstudien som bedrivs utifrån behandlingsmodellen IKB att kunna presenteras. Forskningsprojektet
är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Uppsala
universitet och Uppsala läns landsting.

11:15–12:15

Samtal med den utvidgade familjen!
Familjesamtal som rör sig i olika domäner
Barbro Tenerz och Maria Ström
Nätverkskompaniet
Nätverkskompaniet utgår ifrån ett integrativt perspektiv
där teorier, interventioner och förhållningsätt används
på ett pragmatiskt sätt. Öppenhet, flexibilitet och mångsidighet är grunden i det integrativa förhållningssätt
som Nätverkskompaniet förespråkar. Vi vill levandegöra
praktiskt systemiskt arbete kring en familj. Workshopen kommer att utgå ifrån en familj där vi involverat de

olika delsystemen. Vi
kommer att beskriva
de olika interventionerna under arbetets
gång. Nätverkskompaniet rör sig emellan
det lilla sammanhanget i familjesamtal
och till det större sammanhanget i ett nätverksmöte.
I vårt arbete har vi sett vinster med att involvera ett
utökat privat nätverk för att finna stöd och vägar för en
familj att gå vidare.
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torsdag

11:15–12:15

Hur gör vi familjeterapi med mer än ord?
Ulrika Ernvik
Familjebehandlare, stud. psykoterapeutprogrammet
Seminariet innehåller idéer om aktiviteter man kan göra
med familjer och barn för att få igång bra samtal. Jag
visar och vi prövar metoder som inbjuder alla i familjen
till processande och skapande. Exempel på aktiviteter är:
• tidslinje – så här har vårt liv sett ut senaste året, eller
sen första barnet ...
• känslohjärtan – rita vad jag känner i en viss situation,
berätta för varandra

A5

torsdag

11:15–12:15

Vad bör man – men vad gör man?
Hur göra familjeterapi inom vuxenpsykiatrins ram?
Peter Hausenkampf
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare
Vuxenpsykiatriska kliniken, Kalmar
Familjeterapeutiskt arbete inom vuxenpsykiatrin.
Att från teori till praktik ge en inblick i en familjetera-

A6

torsdag

• metaforer som ”om vår familj
var ett fordon, hur skulle det se
ut?”
• ställa ut stolar i rummet som
visar hur vår familj fungerar
• lapptäcke (ritat) med goda
ögonblick
• lägga ut en process, t.ex. en
sorgkurva, på golvet och låta var och en ställa sig där
de befinner sig
• skapa familjens livsberättelse.

peuts vardag.
Att arbeta med barn i olika åldrar
i olika familjesammansättningar.
Konflikten som familjeterapeut
med det sättet att arbeta kontra
vuxenpsykiatrins krav på diagnos,
skattningar m.m.

11:15–12:15

Ingen co på isen! Är co-terapi möjligt när folk ska
betala själva? Vill folk betala för familjeterapi?
Örjan Tirén och Anders Fagerlund
Privatpraktiserande leg. psykologer, leg. psykoterapeuter
och handledare, Umeå
Som privatpraktiserande har vi sällan, mycket sällan,
fått förfrågan om familjeterapeutiska uppdrag. Däremot
”tolksamtal” mellan ung och förälder. Har co-terapiidén
förstört eller åtminstone rejält stört familjeterapins
utveckling? Att arbeta utan co-terapeut innebär möjlighet till snabba korrigeringar av mötestiderna. Att vara
en behandlare gör att det går fortare, inga långa för- och
eftersnack, bara en almanacka när man behöver ändra
tid. Dessutom vet vi alla vad tidsödande det kan vara, att
få en familj till samtidig avfärd, eller ens bara äta gemen-

sam måltid. Hur smidigt och angeläget
kommer det vara att
familjen samlas för
exponera sina svårigheter och problem?
Åtskilliga par har avböjt att ta med barnen som konsulter
och sanningsvittnen. Kanske för att föräldrasubsystemet
beter sig omoget och ojuste. Och vill inte utsätta sina
barn, eller sig själva, för sina beteenden. Är familjeterapin för evigt, knutet till BUP- och Soc-insatser, fjärran
från lönsamma terapidivaner, med olika beteckningar?
Ovanstående funderingar och relaterade spörsmål har vi,
några oldtimers i branschen, tänkt som innehåll i seminarieform.
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torsdag

15:45–16:45

Similarities and differences
– Working with Asian Chinese Families
Wai-Yung Lee
Presentation by Wai-Yung Lee, Ph.D.
While Asian Chinese share a very family-oriented culture, psychotherapeutic approaches in Asia are mostly
focused on individuals. In this presentation, Dr. WaiYung Lee will demonstrate how family therapy can be
conducted with families from different Chinese regions,
including Shanghai, Taiwan, and Hong Kong. Using
video segments of live family interviews, she will explain

B2

torsdag

15:45–16:45

Alla är motiverade – men till olika saker
Otto Meijer
Personalutbildare, familjeterapeut. Statens Institutionsstyrelse
Motiverande samtal handlar om hur vi tillsammans kan
utforska just detta. Vill jag förändras eller vill jag inte förändras? Hur kan min förändring se ut? Vad behöver jag
göra för att komma dit? Många frågor och många svar;
kanske som i all annan terapi, så vad är det som är speciellt med motiverande samtal? Det här seminariet handlar
om hur vi kan lyfta fram motivationsperspektivet i vårt
arbete med unga, med familjer och alla som är i föränd-

B3

torsdag

the therapeutic process with a
variety of presenting problems
in each region: a young girl with
eating disorder in Shanghai, a
woman with mental illness in Taiwan, and children with psychosomatic problems in Hong Kong.
Dr. Lee will focus on the differences and similarities in
providing therapy among these regions. She will also
address culture and gender issues with families in contemporary Chinese families.

ringstankar. Jag kommer tillsammans med er att reda ut vad som
är speciellt med MI och kanske
så ett frö till hur ni kan använda
det i ert vardagssammanhang. MI
är en samarbetande, målinriktad
samtalsstil med särskild uppmärksamhet på förändringens språk, med syfte att stärka
personens motivation för och utveckling till ett definierat mål. I MI arbetar vi i en atmosfär präglad av acceptans och medkänsla och hämtar och förstärker personens
egna motiv till förändring.

15:45–16:45

Familjeterapi runt köksbordet
Susan Hanshoff
Leg. psykoterapeut. Humanas öppenvård IHF-enheten i
Stockholm
Jag arbetar med IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling, och då har jag oftast familjesamtalen i familjernas hem. I ett seminarium vill jag presentera hur de
familjer jag intervjuade upplevde behandlingen utifrån
mina frågeställningar som rörde sig från hur det var att vi
lånade deras toalett till hur de blivit hjälpta med de bekymmer de sökt för. Jag vill också diskutera vilka möjligheter och svårigheter det finns som terapeut att bedriva
terapi i hemmiljö. Hur gör jag, med möbleringen när det

ibland inte ens finns stolar att sitta
på, med säkerheten när det är
bostadsområden som känns lite
osäkra. Eller alla dessa husdjur
som familjer har, kan jag använda
dem i samtalen. Och när hela
släkten finns där när jag kommer,
eller grannar kommer förbi mitt i
ett samtal. Ja, utifrån mina erfarenheter av att bedriva familjeterapi i familjers hem sedan 90-talet vill jag beskriva
mina erfarenheter och också ta upp frågan vad är terapi?
Måste den bedrivas i ett rum på en mottagning och vilka
svårigheter respektive möjligheter har jag erfarit.
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15:45–16:45

Skam, trauma och systemiskt arbete
GullBritt Rahm
Socionom, leg. psykoterapeut, Ph.D.
Den här presentationen kommer att handla om skam-/
affektteori, psykotrauma och systemiskt arbete. Den ska
handla om hur skammen och effekterna av trauma ”lever
sitt liv” i ett eget system som påverkar den som varit
utsatt för svåra händelser i hög grad.
Mitt intresse för affekten skam föddes under mitt arbete
med min avhandling inom folkhälsovetenskap, Ut ur
ensamheten. Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta
för sexuella övergrepp i barndomen och som deltagit i

B5

torsdag

självhjälpsgrupp (NHV, 2009).
Jag läste om skammen, vad den
gör med oss och tycker att jag
har haft god hjälp av de kunskaperna i mitt terapeutiska arbete.
Det kommer därför att handla
om hur jag arbetat både kliniskt
och forskningsmässigt kring affekten skam, ofta utifrån tidigare
traumatisering. Med exempel ur
terapier kommer jag att berätta om hur jag arbetat i en
systemisk anda tillsammans med patienter som levt med
dessa svårigheter.

15:45–16:45

Så här gör vi familjeterapi på film
Patrik Kärn, Fredrik Färdig och Magnus Ringborg
Produktionsbolaget KFR-film
Familjeterapins styrka har alltid varit den öppna demonstrationen av hur det går till. Filmade samtal har
varit av ovärderlig betydelse när det gäller att inspirera
blivande terapeuter. Men tillgången till svenska utbildningsfilmer har varit mycket liten. KFR-film har börjat
utveckla filmer som syftar till att stimulera till konkret

diskussion av teknik
inom familjeterapin.
Vi kommer att berätta
hur vi gått tillväga i
arbetet och visa utsnitt
av tre filmer: Som en
riktig familj – ett första
familjeterapisamtal, Anknytningsbaserad familjeterapi
inom mellanvård samt Familjeterapeutiska tekniker och
hållningar.
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fredag

10:15–11:15

Familjeterapi i en diagnostisk kontext

kliniska utredningar. Familjeterapeutisk utredningsmetodik
kan bidra till kontextualisering
av problemförståelsen. Vilken
kunskap finns idag samlad kring
överlappningen mellan ADHD
och traumatisering? Ett annat
spår är familjeterapi i multimo-

Johan Sundelin
Författare, handledare och utbildare i familjeterapi
Familjeterapi är en relationell behandling och behandlar
aldrig diagnoser, men är mycket relevant som behandlingsmodell vid svåra livstillstånd! Hur kan vi stärka
familjeterapins överlevnadspotential i en diagnostisk
kultur utan att den samtidigt förlorar sin själ? Under föreläsningen berättar jag om mina tankar kring hur vi kan
sträva mot att göra familjeterapin kliniskt relevant igen
i ett diagnostiskt landskap. Vilka allmänna och specifika
faktorer gör familjeterapin effektiv? Jag försöker formulera när jag tycker att jag gör bra familjeterapi och är en
bra familjeterapeut.
Jag kommer också att föreslå spännande, nygamla
arbetsuppgifter för familjeterapin inom området för

SUBPLENUM C2

fredag

dala modeller.
Vi har ett ansvar att fortsätta att driva frågan om ”helafamiljen-behandling” i ett integrerat sammanhang, där
barn (eller annan familjemedlem) behandlas för psykiatriska symptom. Hur återerövrar vi överhuvudtaget
utrymme för ett processorienterat förhållningssätt i en
produktionsorienterad vårdkedja? Hur kombinerar jag,
som evidensinformerad kliniker, forskningsevidens med
ett personligt bemötande?

10:15–11:15

När systemet löper amok…
Erik Abrahamsson
Författare, handledare och utbildare i familjeterapi
Det handlar om sammanhang där alla blir förlorare och
där vuxenkonflikterna äter upp allt syre i rummet. Det
handlar om samtal med separerade föräldrar med hög
konfliktnivå. Det handlar om föräldrasamarbete för barnens skull, om vad som är möjligt, eget ansvarstagande
och om skilsmässan som en berättelse: ”Du skriver

SUBPLENUM C3

fredag

hörnstenarna.

berättelsen om dina barns skilsmässa just nu – vilken berättelse
hoppas du att de skall ha?”
Vi kallar vårt sätt att förhålla oss
till detta för BAS-samtal, där
isomorfi, diskursiv positionering,
formen för kommunikation och
ordens betydelse är några av

10:15–11:15

Vad gör en familjeterapeut?
Vad har vi gemensamt som familjeterapeuter?
Bill Petitt
Författare, handledare och utbildare i familjeterapi
För att kunna diskutera hur man utför någonting som
kallas ”familjeterapi” krävs att det finns en någorlunda
överenskommen idé om vad termen i sig kan innebära
både i teori och praktik. Det verkar som det – åtminstone om man examinerar den familjeterapeutiska litteraturen – saknas en sådan överenskommelse. Det är en
av familjeterapins svagheter, som har konsekvenser inte
bara i diskussioner som gäller kliniskt arbete, men också
för forskning.
Fyra centrala begrepp kan vara till hjälp in en sådan diskussion: teori, intervention, konstellation och förändrings-

sammanhang.
Teori är relativt oproblematiskt:
det finns många teoretiska perspektiv som kan användas när
man har som intention att förstå
och intervenera i familjerelationer.
Intervention är den benämning vi
använder för att identifiera den valda metoden och dess
tillämpning.
Konstellation är den grupp av individer som deltar när
interventionen implementeras – individen, par, familjen,
nätverk osv.
Förändringssammanhang består av klienten/klientsystemets beskrivning av problem och mål, och därmed
definierar det som de vill ha hjälp med.
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11:30–12:30

Child Parent Psychotherapy: Relationsstärkande och
traumafokuserad psykoterapi för små barn och deras
föräldrar
Karin Pernebo
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Region Kronoberg och Institutionen för
psykologi, Linnéuniversitetet
CPP är en relationsbaserad manualiserad behandlingsmetod för små barn (0–7 år). Metoden är utvecklad för
att möta svårigheter till följd av påfrestningar och trauma
inom familjen och har forskningsevidens för behandling efter våld i nära relation, men har även studerats
för traumatisk förlust, allvarliga olyckshändelser och
depression hos förälder. CPP vilar på en grund som integrerar traumateori, anknytningsteori, psykodynamisk
teori, kognitivt beteendeteori, social inlärningsteori och
systemperspektiv. Stor vikt läggs även vid kulturella aspekter. I behandlingsarbetet fokuseras såväl barnet, den
vuxne som relationen. De terapeutiska interventionerna
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11:30–12:30

När modellen inte räcker – familjeterapi inom ramen
för manualbaserad behandling
Annika W. Jonsson, Sara Lindstein och Lotta Höjman
Leg. psykolog; leg. psykolog; leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Statens Institutionsstyrelse, Hässleholm
Ibland kan det bakom det som vid första anblicken ver-
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baseras på lek, modifiering av
beteendestrategier, samt verbala
tolkningar och interventioner
och innefattar psykoedukation,
meningsskapande och bearbetande inslag. Målet är att minska
traumarelaterade svårigheter hos
barnet, stärka föräldraförmågor
hos föräldern samt stödja trygghet och tillit mellan förälder och barn.
iRiSk, ett forskningsprojekt finansierat av socialstyrelsen
under 2013–2015 med fokus på våldsutsatta barn, innefattade en genomförbarhetsstudie av metoden i Sverige.
Inom ramen för denna har vi i nära samarbete med
upphovsmännen fått utbildning och konsultation samt
prövat metoden bl.a. inom Barn- och ungdomspsykiatrin
i Växjö. Under workshopen kommer jag att beskriva utgångspunkter, huvudkomponenter och praktiskt genomförande av CPP utifrån teori och egna erfarenheter.

kar vara utdömt finnas guld och en otrolig förmåga att
göra det man kan för sina barn och att ge det bästa. Det
här är en sådan berättelse. Vi kommer att inleda med att
kort visa hur de manualstyrda interventionerna i familjebehandlingen ser ut i TFCO (fd MTFC), men framförallt
dela med oss av vad vi gjorde tillsammans med en familj
när interventionerna inte fungerande.

11:30–12:30

Familjen som konsult – Samforskning som kvalitetsutvärdering i utvecklandet av vårt familjeterapeutiska
arbete
Lisa Koser, Erik Högling, Elisabeth Håkansson,
Christer Sabel, Luke Sheahan, Kajsa Sjölin och Robert
Andersson
Bromma familjebehandlarteam – BFB, Socialförvaltningen, Bromma stadsdelsförvaltning, Resursenheten
Workshop: I workshopen delas erfarenheter hur Bromma familjebehandlarteam valt att använda samforskning
som kvalitetsutvärderingsmodell och vad vi ser som
viktigt för att bygga in en långsiktighet i den egna organisationen. Vi delar erfarenheter om hur samforskning
kan användas som en regelbunden utvärderingsform

som inte kräver
mertid utan får
plats i det ordinarie arbetet. Vi
kommer även
reflektera kring
utmaningar och
utvecklingsområden. I en film som teamet producerat, illusterar vi hur
ett samforskningssamtal kan gå till. Workshopen innefattar även de berättelser vi tagit del av. Dessa berättelser
tar bl.a. upp barns röster i familjeterapi, föräldrars tankar
om hur det är att vara i kris och komma i kontakt med
BUP och socialtjänst samt vad familjerna upplevt som
verksamt i behandlingen och vad de önskat mer av.
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11:30–12:30

Samtalets magi – när alla i familjen får komma till tals
Margareta Teke
Socionom, leg. psykoterapeut. Familjerådgivarna i Småland, Relationskonsulterna
Varför söker människor familjerådgivning? Till synes
kan det handla om en oändlig mängd företeelser men
den röda tråden är att dialogen i familjen brutit samman.
Drivkraften att prata sig fram till samförstånd har ersatts
av uppgivenhet. Familjerådgivarens viktigaste uppgift
blir att bistå dem att kunna återuppta sin dialog. I en bra
dialog kan alla inblandade bidra med olika behov, infallsvinklar, tolkningar och idéer. Det går då inte att undvika
att behov och uppfattningar ibland kolliderar och att de
måste vägas mot varandra. I en bra dialog skapar detta
nyansrikedom snarare än konfrontation. Familjerådgivningssamtalet handlar till stor del om hur de vuxna
i familjen i dialog kan lotsa familjen till en tillräckligt
D5
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11:30–12:30

Familjerekonstruktion – Så gör jag!
Björn Holmberg
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare
Familjerekonstruktion är något alla måste genomgå som
vill bli legitimerade psykoterapeuter med familjeterapiinriktning. Det händer också att arbetsgrupper gemensamt genomgår familjerekonstruktion som teamutveckling. Familjerekonstruktion är inte gruppterapi. Det är
individualterapi i grupp där familje- och släktmönster,
roller, hemligheter, berättelser m.m. står i centrum.
Fokus läggs både på vad jag speciellt kommer att ta med
mig från min egen rekonstruktion och saker jag lärt mig
av de andras. Det tillvägagångssätt jag använder bygger
på idén om att kartbilden, korten/bilderna, berättelserna och kunskapen om min historia är viktig i sig och att
den också är att betrakta som en tillgång i min fortsatta
utveckling som psykoterapeut. Familjerekonstruktionen
D6
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trygg och stimulerande tillvaro.
Det som gnisslar i vardagen
tillräckligt mycket och tillräckligt
länge kan sammantaget leda till
uppbrott, depression, problem
med barnen o.s.v. I seminariet
kommer jag att presentera några
modeller för att analysera konflikter/motsättningar och förstå de strategier man kan
använda för att hantera dem. Jag använder dessa modeller i mitt arbete som familjerådgivare/familjeterapeut,
både för att vägleda mig själv i sessionen och för att ge
familjen en guide i hur man kan bete sig konstruktivt.
Familjerådgivarna i Småland har nyligen publicerat en
bok med samma titel som seminariet: Samtalets magi –
när alla i familjen får komma till tals. Boken riktar sig till
familjer som vill utveckla sin förmåga att föra dialog.

är en möjlighet att bli mer medveten om vilka fallgropar jag kanske ska se upp med i mitt arbete
och, framför allt, vilka styrkor jag
kan omfamna och utveckla tack
vare det sammanhang jag vuxit
upp i liksom berättelser om min
historia och om mig själv jag har haft och har att förhålla
mig till. Kanske tillkommer det nya? Familjerekonstruktion och familjekartor går naturligtvis också att använda
i klient-/patientarbete både individuellt, i par och med
fördel i hela familjesystem. Jag tänker prata om tankarna
bakom familjerekonstruktion, det praktiska arbetet vi
gör tillsammans liksom förhållningssätt och metoder. Jag
vill också beröra hur det kan användas i klient-/patientarbete och varför. Förhoppningsvis hinner vi också med
en eller ett par korta tillämpningsövningar?

11:30–12:30

”I seng med fienden?” Systemisk terapi i møte med
psykiatriens krav. Muligheter og utfordringer
Lennart Lorås
MFSP, doktorand vid Tavistock Clinic, London, Child and
Adolescent Family Unit, Levanger, Norway och Diakonhjemmet College, Oslo, Norway
Målet for doktorgradsarbeidet er å utvikle en modell
for systemisk terapi som ivaretar psykiatriens krav til
terapeutiske metoder og er spesifikt rettet mot problematikk kategorisert som akse 5 problematikk I WHO’s
multiaksiale diagnosesystem (WHO 2008). Gjennom

mine analyser av datamaterialet
fra doktorgradsarbeidet har jeg
identifisert en mengde elementer
som tilsammen utgjør systemisk
familieterapi på en måte som
er tydelig definert, samtidig
som funnene er bearbeidet for å
ivareta kravene som Helsedirektoratet stiller til alle terapeutiske retninger som benyttes
i psykiatrien i Norge. Da kravene I stor grad er universielle er jeg av den oppfatning at funnene er relevante også
for en presentasjon i Sverige.
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13:30–14:30

Familjeterapi när ett barn har ADHD
Ketty Hagman och Lotta Beskow
Psykolog, leg. psykoterapeut; barnpsykiater, leg. psykoterapeut. Barn- och ungdomspsykiatrin, Ystad
Vi har gjort en enkätstudie och tillfrågat föräldrar till
barn och ungdomar med diagnosen ADHD om deras
uppfattningar vad gäller behandling, mål, orsaker till
ADHD m.m. Området som vi undersökt intresserar oss
eftersom vi uppfattat det som att diagnoser som t.ex.
ADHD inte riktigt ”passat in” i det familjeterapeutiska
fältet. Vi trodde att det fanns en risk att biologiska
orsaksförklaringar till barns symptom skulle leda till en
förväntan på biologiska behandlingsmetoder från föräldrarna. Därför ville vi undersöka förutsättningarna för att
erbjuda behandling med fokus på framför allt relationer
E2
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13:30–14:30

Så här gör vi familjeterapi
– Intensiv familjeterapi (IFT)
Anne-Kari Balkåsen, Peter Leijonborg och Inger
Bergström,
Familjeterapienheten, BUP Dalarna
Vi vill beskriva mångfalden av familjeterapeutiska interventioner som ingår i den familjeterapeutiska behandlingen. I presentationen kommer att framgå att vi på
Familjeterapienheten arbetar med både samtal och praktisk tillämpad familjeterapi (IFT), att vi har stort fokus
mot barnets perspektiv, att vi samverkar med skola, socialtjänst och andra samarbetspartner samt lägger stor vikt
vid samgående mellan behandlar- och familjesystem.
Familjeterapienheten är en specialistenhet för BUP
Dalarnas fem öppenvårdsmottagningar samt kompetensE3
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till denna patientgrupp. Vi fann
att det finns ett
intresse för olika
typer av behandling och att föräldrars förklaringsmodeller varierar. Det
som påverkade föräldrars val av behandling var det egna
och barnets psykiska mående och vilka mål man hade
med behandlingen, endast i liten grad vilka förklaringsmodeller man hade. Vår ambition är att bidra till att det
genereras idéer om hur man arbetar familjeterapeutiskt
med familjer där ett barn har diagnosen ADHD. Vi har
en del idéer själva, dels utifrån studien, dels utifrån den
forskning vi tagit del av i arbetet med studien, men även
utifrån våra egna erfarenheter som psykolog respektive
barnpsykiatriker inom BUP.

centrum
inom
BUP för
familjeterapi och
systemiskt
förhållningssätt. Vi arbetar med alla åldrar (0–18) och är
även en resursenhet för de små barnen och det finns en
spetskompetens för samspelsbehandling med föräldrar
och barn. Vår grupp är uppdelad på två enheter, varav
den ena jobbar med familjeterapeutisk behandling, den
andra med ett mobilt intensivt utforskande behandlingsarbete under en treveckorsperiod. Vi är alla familjeterapeutiskt utbildade men har olika grundutbildningar.

13:30–14:30

Med fokus på hela familjen i behandling!
Petra Weiholt, Maja Guldstrand, Anna Pertell, Jessica
Roström och Lotta Brag Forsling
Familjebehandlare, Ungdomsgruppen, socialtjänsten,
Växjö
På ungdomsgruppen i Växjö råder en systemisk och relationistisk anda som genomsyrar allt behandlingsarbete
i mötet med våra klienter. I detta seminarium får ni följa
med på den resa ungdomsgruppen gjort från att ha haft
fokus på individuellt socialt arbete till dagens familjearbete som bygger på systemiskt, relationistiskt och salutogent perspektiv. Vi tror på de nära relationernas betydelse och deras kraft i förändringsarbetet kring en ungdom
och dennes familj. Medarbetare från ungdomsgruppen

kommer att dela med sig av sina erfarenheter av denna
utvecklingsprocess från individ- och familjeperspektiv.
Frågor vi kommer att beröra är bl.a. vad organisationen
har för betydelse för ungdomsgruppens utveckling. Ledningens stöd och förståelse för att kompetensutveckling
och utbildning behövs för att kunna bedriva kvalitativt
förändringsarbete. Arbetsgruppens egna betydelse för
utvecklingen, bibehållandet och den fortsatta utvecklingen av familjebehandling. Hur har vi lyckats behålla
vårt familjeperspektiv under alla dessa år som gått? Vi
kommer också röra oss kring hur vi arbetar rent praktiskt i ett behandlingsarbete där vi dels behöver anpassa
oss utifrån de skiftande behov vi möter och utifrån utredares beslut utan att för den skull tappa våra systemiska
och salutogena förhållningssätt.
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13:30–14:30

Familjerådgivning, en väg från våld. Klienten berättar
Jan Berggren
Socionom, handledare i familjeterapi och handledare i
psykosocialt arbete, Familjerådgivarna i Småland, Relationskonsulterna
Anna visste inte hur hon skulle förbättra relationen till
sin sambo. När hon sökte sig till familjerådgivningen
hade det blivit allt jobbigare i deras relation och hon var
också orolig för att han var sträng mot hennes barn från
ett tidigare förhållande.
Här berättar Anna själv tillsammans med mig, hennes
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familjerådgivare, om hur det var
att komma till de första samtalen
tillsammans med sin sambo, hur
relationen och Annas syn på den
förändrades och hur samtalen på
familjerådgivningen tog en ny
vändning. Anna och jag kommer
att visa hur krokig vägen var och
att brottsliga handlingar kunde uppdagas och lagföras.
Till slut har detta inneburit en ny frihet för både Anna
och hennes barn.

13:30–14:30

Relation – en livsviktig fråga eller
”Vad kan dyngbaggarna lära oss familjeterapeuter?”
Tryggve Balldin
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare
Ett 60 min frossande i terapeutiska tekniker som möjliggör relationell inkludering. I ett berg-och dalbana tempo
reflekteras följande frågor:
• Hur hänger beteende och relation ihop?
• Vad kännetecknar människan som art?

• Varför är icke vald ensamhet så
farlig?
• Om relationer är så bra, varför
exkluderar vi vissa och hur ser
den processen ut?
• Vad har hjärnans uppbyggnad
och stress med relationer att
göra?
• Tekniker i förändringsarbete för
att möjliggöra inkludering i relationer?

Familjeterapiföreningen Sydost är en av SFFT:s lokalföreningar och har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt
att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för
att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i
samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med
våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.
Föreningens syfte
Syftet med FTF-Sydost är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med
oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling
samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor
som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.
Medlemskap
Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress
på meddelanderaden.
Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det
räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete
och att du betalar medlemsavgiften.
Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra
nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Svenska föreningen för familjeterapi
Svenska föreningen för familjeterapi, förkortat sfft, är en ideell förening vars
syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige genom:
• att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom
familjeterapin och dess gränsområden,
• att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och
aktivt driva frågar som rör familjeterapin,
• att verka för spridning av information om familjeterapi som behandlingsmetod,
• att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och
utom Sverige,
• att verka för att Svenska och Nordiska kongresser kommer till stånd,
• att stödja lokala familjeterapiföreningar
• att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.
Föreningen bildades 1987.
Föreningen ger ut en tidskrift, Svensk FamiljeTerapi, med fyra nummer per år.
Föreningen har cirka 1 000 medlemmar.
Bli medlem genom att söka medlemskap i en av lokalföreningarna!

www.sfft.se

Praktisk information
NAMNSKYLT
Din namnskylt gäller som inträdesbiljett till föreläsningarna, lunch och kaffe enligt programmet. På namnskylten
finns dina seminarieval.
LUNCH OCH FIKA
Lunch och fika serveras i foajén på Växjö Konserthus.
Om du har beställt specialmat meddela din servitör vid
bordet. Specialfika serveras vid separat bord.

WIFI på Växjö Konserthus
Anslut till nätverket ”EliteWifi” som inte är krypterat och
därför inte krävs kod eller nyckel. Öppna en webbläsare
och ange en webbadress. Gästnätverkets inloggningssida
kommer att visas och du anger en giltig mejladress i fältet
user och klicka på ”log in”.
TAXI
Sverigetaxi 0771-999 999 och Växjö Taxi 0470-135 00

ÅRSMÖTE SFFT
SFFT:s årsmöte 3 sep kl 17:00–18:00 hålls i Växjö Konsthall, Västra Esplanaden 10.

FLYGBUSS
Busslinje 4 Öjaby går mellan Växjö Småland Airport och
Växjö Resecentrum flera gånger i timmen.

FESTMIDDAG
Festmiddagen äger rum på Restaurang PM & VÄNNER,
3 sept kl 19:30-24:00, Västergatan 10.

TURISTINFORMATION
www.vaxjo-co.se
Växjö Turistbyrå, öppettider: Måndag-fredag 10:00–17:00
Telefon: + 46(0)470 73 32 80
Besöksadress: Residenset, Stortorget

www.sfft.se

Tack till Växjö Kommun som
bidragit ekonomiskt till kongressen

