Att arbeta med utsatta familjer!
- Vilka metoder är användbara?
30 oktober 2018 på Örenäs slott, Glumslöv

Familjeterapeuterna Syd AB bedriver familjerådgivning, psykoterapi, utbildning och handledning. Vi beskriver
vår verksamhet som Holistisk och Eklektisk. Vi utgår från att alla människor vill väl och vara behövda.
Vi har avtal med Lunds Universitet för uppdraget Krisstöd i akut skede, Psykologkandidaters utbildningspraktik &
handledning/utbildning i Systemteori. Krisstödsavtal med advokatfirman Vici och First hotel i södra Sverige. Vi är leverantörer
av Familjerådgivning till Höganäs kommun. Chefscoaching för SOS Alarm. Psykoterapi på uppdrag av Svenska
Soldathemsförbundet. BNI. Malmö Citysamverkan. Handledningsuppdrag i Höganäs kommun, Perstorps kommun, Lunds
kommun, Malmö kommun. Handledningsuppdrag i Vuxenhabilitering Hässleholm-Kristianstad och Barn och
Ungdomshabilitering Eslöv-Landskrona, Happy At Work i Växjö digital hälsa, YesDisplay digital utveckling, samt mindre
uppdragsgivare för psykoterapi, utbildning & handledning.

kl 9.00 – 12.00 Föredrag
kl 13.00 – 16.00 Fördjupning
Heldag inkl lunch Pris 1.995 kr ex moms
Föredragshållare är Pelle Olsson, Johan Hagström & Marina Simonsson se nedan.
Utbildningsdagen hålls på Örenäs slott, Glumslöv
Anmälan till bokningen@familjeterapeuterna.com senast 14/9 2018 där fakturaadress samt namn & kontaktuppgifter på
deltagarna uppges.

Förmiddag tar sin utgångspunkt i teori:
Vad är systemteori? – i teori och Praktik
Anknytningsteori – vad lär den oss i mötet med klienter?
Olika sätt att uttrycka kvalité och inlevelseförmåga i relationer.
Samspelsbehandling – pedagogisk metod i arbetet med barn och föräldrar

Etiska perspektiv – hur vår etik påverkar vårt arbetssätt och syn på klienter.

Eftermiddagens fördjupning:
Myndighetsutövning & familjebehandling – hur jobbar vi med de olika uppdragen kring samma klient?
Kan barn alltid vara med i samtalsrummet?
Coaching som verktyg – hur arbetar man coachande med familjer?
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Pelle Olsson
Socionom, leg Psykoterapeut med familjeinriktning. Handledarutbildning i socialt arbete,
pågående Handledarutbildning i psykoterapi enligt UHÄ
Arbetat mestadels inom socialtjänsten i Malmö sedan 1990. Även arbetat inom ideell
förening och tidigare Malmöhus läns landsting. Arbetar med familjer och enskilda i
samtalsbehandling sedan 2001. Har haft uppdrag som handledare för familjerådgivning,
utredare och behandlare vid socialtjänsten, familjeklass-verksamhet, för LSS boende och
inom jämställdhetsintegrering.

Johan Hagström
Prästvigd i Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, auktoriserad Familjerådgivare,
certifierad Handledare i Sorgbearbetning, UHÄ Handledare i psykoterapi
Under mina tidiga år som präst arbetade jag deltid med traditionellt församlingsprästarbete och deltid
inom Kriminalvården i Malmö som fängelsepräst. NAV Nämnden för Andlig Vård organiserade arbetet
inom Kriminalvården. Efter några år inom Kriminalvården gick jag en grundläggande
psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori. Under mina 12 år som Familjerådgivare med Svenska
kyrkan i Lund som arbetsgivare påbörjade jag legitimationsgrundande utbildning i Systemteori. Jag
har sedan vidareutbildat mig i metoden IPT, Interpersonell psykoterapi. I Sankt Lukas regi har jag
fördjupat mig i Själavård. Jag är ackrediterad PDTlång & IPT terapeut inom vårdval Psykoterapi,
Hälsoval Skåne. Jag utbildade mig till psykoterapihandledare enligt UHÄ med examen 2016.

Marina Simonsson
ICF certifierad Coachutbildning, Arbetslivspedagog, Kandidatexamen i Träning & Hälsa
Jag är professionell förändringscoach med fokus på hälsa och personlig utveckling. Som diplomerad
ICF-coach ( International Coach Federation) har jag det coachande förhållningssätt i möten med mina
klienter som innebär att jag ser klienten som hel, frisk och resursstark. Det här är ICF:s definition av
coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som
inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential. Personlig utveckling och
mental träning har varit viktigt för mig sedan barndomen när jag utövade simning på elitnivå i
Ukraina. Förutom en kandidatexamen i träning och hälsa, har jag gjort en djupdykning i
arbetslivspedagogik och professionell coaching enligt ICF-kriterier.

”Sjukvård och socialvård – på medeltiden var de integrerade delar av klostrens verksamhet. Då klostren avskaffades på 1500-talet splittrades verksamheten.
Strävan att åter förena dem kom inte förrän efter drygt 400 år, då Socialstyrelsen bildades 1968. De sociala frågorna hade under hela tiden efter reformationen
legat kvar på familj, kyrka och församling/socken. Många samhällsförändringar gjorde att det blev en lösning som inte längre höll. Ökande befolkning,
urbanisering, industrialisering, missväxt, svält, emigration, nykterhetsfrågan, arbetarrörelsens framväxt, rösträttsrörelsen, arbetstidsfrågan etc – allt krävde nya
lösningar. I samband med inflyttningen till städerna förlorade människor exempelvis ofta möjligheten att bli försör jda av sina släktingar, grannar eller
församlingen om de blev sjuka. År 1912 skapades därför ett nytt ämbetsverk, Kungliga Socialstyrelsen, som skulle samla alla d essa så kallade ”arbetarfrågor”
– bland annat fattigvården, nykterhetsvården, de ”vanartade” barnen och arbetarskyddet – som dittills varit utspridda på flera myndigheter, på ett ställe.
Instruktionen var att lära känna de sociala förhållandena och undanröja, förebygga eller mildra sociala missförhållanden, sär skilt problemet med fattigdomen.”
(Wikipedia)
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