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Välkommen till utbildningsdag  

med praktisk inriktning 
i familjebehandling 

 

Anknytnings- och relationsarbete med familjer 
Familjen står mer i fokus än på mycket länge. Det är en paradox till att vår tid betraktas som 
individualistisk. En trend som familjerådgivare oftare ger uttryck för är att fler par söker 
deras hjälp för att jobba med sina relationer. Vård och Social sektor inom kommuner 
efterlyser utbildningar och handledning för familjebehandlare och vårdpersonal för att 
stötta sin personal i familjearbetet. Att möta flera i rummet ställer andra krav och 
förväntningar på oss familjebehandlare än om vi är vana vid att sitta med en individ ”face-to-
face” i rummet. Den här utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att det är en rolig & svår 
men inte omöjlig uppgift att vara flera i rummet. 
 
Utbildare:  
Pelle Olsson, Socionom, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, UHÄ Handledarutbildning i Psykoterapi samt 
handledarutbildning i socialt arbete. 

 
Johan Hagström, Präst, leg Psykoterapeut, Handledarutbildning i Psykoterapi (UHÄ), auktoriserad Familjerådgivare 

(Läs mer på nästa sida) 

  
Plats: Djäknegatan 2; 211 35 Malmö 
 
Datum: 26 mars  
(om dagen inte passar Dig men ändå är intressant så vill vi gärna ha din intresseanmälan inför kommande 
utbildningsdagar). 

 
Tid: 9.00 – 16.00 (en timmes lunch) 

 

Pris: 1.650: - per deltagare (vid anmälan av fem deltagare från samma arbetsplats så betalar Ni för fyra) 

 

Anmälan: bokningen@familjeterapeuterna.com senast 2019 03 15 
 
 Uppge fakturaadress och kontaktperson till betalare i anmälan. 
 
Antal platser: max 25 deltagare 
 
Vad ingår: fm + em fika,lunch,  intyg och kursmaterial som kommer i din mailbox efter avslutad kurs. 

 
Vem är arrangören? 
Familjeterapeuterna Syd bedriver psykoterapi, utbildning och handledning i samarbete med Själbodgatans 
psykoterapimottagning. Vi arbetar relationellt, systemiskt, kognitivt och dynamiskt med Psykoterapi och 
Familjerådgivning. Vi har ett holistiskt synsätt på människan och vården. Hos oss utgår vi ifrån att alla vill väl 
och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Hos oss arbetar vi för gemensamma mål. Vi brinner för att vara 
med och få människors ögon att tindra efter en svår period.  

Kontaktperson: Johan Hagström, johan@familjeterapeuterna.com 0768-465278 

http://www.familjeterapeuterna.com/
mailto:info@familjeterapeuterna.com
mailto:bokningen@familjeterapeuterna.com
mailto:johan@familjeterapeuterna.com


        
 

Familjeterapeuterna Syd AB, Djäknegatan 2, 211 35 Malmö Orgnr. 556914-8686 
Hemsida: www.familjeterapeuterna.com Mail: info@familjeterapeuterna.com  040-782 11 

 
 
Pelle Olsson,  

Socionom, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, UHÄ Handledarutbildning i Psykoterapi 
samt handledarutbildning i socialt arbete. 
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 1990-talet arbetade jag som präst med församlingsarbete och själavård inom 
Kriminalvården i Malmö. NAV -Nämnden för Andlig Vård organiserade arbetet inom 
Kriminalvården. Under mina år inom Kriminalvården kände jag ett behov att fördjupa mina 
kunskaper inom Själavård och Psykoterapi. Jag gick därför grundläggande 
psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori och legitimationsgrundande utbildning i 
Systemteori. Mina år som Familjerådgivare gav mig en djupare inblick i hur svårt det kan 
vara för oss att leva i en intim relation och verktyg för att hantera konflikter, kommunikation 
och fördjupad känslomässighet. Jag har även vidareutbildat mig i olika metoder som IPT, 
Interpersonell psykoterapi och deltar nu i Creative Art Therapy för min egen handledning. 
Jag handleder arbetsgrupper inom Socialtjänst, Habilitering, LSS, Skolan och Vården. 
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