Välkomna till RIKSKONGRESS i YSTAD! UPPDATERING!
17-18 oktober 2013
Familjeterapi som ett KALEIDOSKOP
Kongressen startar torsdagen den 17 oktober kl 9.00, men vi erbjuder mingel redan onsdag kväll. Vi börjar med
ANNEMI SKERFVING, som ska berätta om sina erfarenheter och forskning kring ”Barn i familjer med psykisk ohälsa
och familjehemsbarn”. ANDERS BROBERG, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet kommer att prata om
små barn och anknytning. JIM WILSON har ett plenum, där han kommer att prata om sina tankar kring att arbeta med
barn i familjeterapi.
Vi hoppas på många seminariebidrag och har plats till 10 seminarier om 45 min under torsdag. Därefter har vi
årsmöte och festmiddag med hemlig inledare !!
Fredagen den 18 oktober startar med GAIL PALMER på temat: Emotionally Focused Therapy, Attachment and the
Science of Love. Därefter kommer JOHAN SUNDELIN att prata om utbildning, konsultation och handledning i ett
överordnat perspektiv. Kongressen avslutas med PERNILLA OUIS, som är docent i hälsa och samhälle, inriktning
etniska relationer, som kommer att berätta om ett högaktuellt ämne: ”Hedersrelaterade familjekonflikter”. Vi har
plats till 15 seminarier denna dag.
Vi har till dags dato fått in 15 workshops ffa från arbete inom socialtjänsten. Vi vill gärna ha fler bidrag från
vuxenpsykiatri, barnpsykiatrin, skolvärlden och pediatriken!!! Vi saknar er!!!
Kongressen avslutas kl 17.00. Vi hoppas på stor uppslutning och har plats till max 320 personer. Vi hoppas du har lust
och möjlighet att delta, antingen som aktiv lyssnare, seminariehållare eller som posterutställare. Erbjudande att
stanna kvar över helgen, se www.sfft.se.
ABSTRACT: anmäl ditt intresse för att hålla ett seminarium och/eller poster till undertecknad och skicka ett abstract på
½ A4 sida senast 30 maj!!
KOSTNAD: 3800 kr för medlem i SFFT eller annan Nordisk familjeterapiförening inkl mingel onsdag kväll, luncher och
fika båda dagarna samt festmiddag, med en nedsättning till 3200 för de första 25% som anmäler sig innan 15 juni.
För icke medlem 4100 kr! (passa på att bli medlem!)
BOENDE: är förbokat på Ystad Saltsjöbad och Vandrarhem Beach House Ystad, bokas i samband med anmälan.
Ystad Saltsjöbad ligger 2 km från järnvägsstationen i Ystad och 30 km från Sturup flygplats. Grupptransfer kan
arrangeras. Bra kommunikationer mellan Malmö och Ystad.
ANMÄLAN OCH INFORMATION på www.sfft.se
För frågor om anmälan och praktisk information kontakta Congresso, Tina Happe eller Märit Blixth
info@congressoab.se, tel 063-121400
För styrelsen i Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi
Ulf Korman ( ulfkorman@comhem.se) tel 0763-202079

