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Välkommen till den 9:e
nordiska kongressen i familjeterapi

Welcome to the 9th
Nordic Family Therapy Congress

Visby är en historisk mötesplats för de nordiska folken,
här möttes man förr på väg i österled. Nu möts vi under
familjeterapins flagga, platsen och temat för kongressen
går hand i hand, att bygga nytt på historisk mark.

The city of Visby is a historic meeting for the people of the
Nordic countries. Here they met in days of old on their voyages towards the east. Now we meet under the banner of
family therapy. The place and the theme of the congress go
hand in hand; to build the new on historical ground.

Hur tar vi vara på den familjeterapeutiska grunden, historien, in i framtiden? Vad kan vi ta med oss, hur integrera det
nya utan att förlora rötterna? Hur fortsätter vi att utvecklas
i takt med samhällets förändringar och krav? Allt detta
och mer därtill hoppas vi att kongressdagarna kommer att
rymma.
Sensommaren i Visby är fantastisk och vi ser framför oss en
stad vimlande av nordiska deltagare som kongressar, möts
på gator och restauranger samt tar ett dopp i havet!

How about our historical ground in family therapy? What
can we bring from the past into the future? In what ways
can we take on the new without losing our roots? How can
we go on changing, keeping pace with the changes and
challenges of society? All this, and yet more, we hope that
the days of the congress will hold.
Late summer in Visby is fantastic and we picture a town
swarming with Nordic participants who meet for sessions,
meet in town and at restaurants and take a dip in the Sea!

Varmt välkomna till Visby
Very welcome to Visby

Marie Forneman

Chair of the Organization Committee
Chair of sfft

Visit Gotland

General Information

The congress will be held in Visby, on the beautiful island of
Gotland.

The congress is venued at Wisby Strand Congress & Event
in the heart of Visby.

Gotland, Sweden’s largest island, lies right in the middle
of the Baltic Sea. Its population is 58.000, a figure that
doubles many times over during the summer, as Gotland is
a much-loved destination for holidaymakers.

Travel to Visby

The island’s biggest city, Visby, boasts one of the best
preserved medieval ramparts anywhere in the world. Not
surprisingly, Visby has been on unesco’s world heritage list
since 1995. It also has more restaurants per capita than just
about any city in Sweden, offering a wide range of culinary
delights.
The countryside, with its woodlands, bleak heaths and
flowering meadows, is richly varied and hauntingly beautiful. Here, you’ll also find more than 90 medieval churches,
ancient remains from the Viking period and any number of
top-quality crafts studios. Along the almost 800 km coastline, gently shelving sandy beaches alternate with shingle
shores and seaside meadows. The climate is mild, with
many hours of sunshine and pleasantly warm autumns.

Ferry: There are four new fast ferries run by Destination
Gotland that carry cars and passengers to Gotland from
Nynäshamn and Oskarshamn on mainland Sweden.
Airlines: Travellers to Gotland have a wide choice of routes
when it comes to flying. You can fly directly to Gotland from
a number of different airports, both in Sweden and outside
the country.
A good place to start when you are planning your trip to
Gotland: www.gotland.net/en/travel/.

Accommodation
A number of hotel rooms in different price ranges are prebooked for participants in the congress. Please see listing
on our homepage nordisk2011.sfft.se.

Rætur og vængir – látum fortíðina efla okkur í framtíðinni • Røtter og vinger – la his
• Rødder og vinger - lad historien inspirere fremtiden • Rötter och vingar – låt hist

Onsdag 17 augusti

Plenumföreläsningar

15:45 Opening Ceremony
Invigning av kongressen på Wisby Strand

Bengt Kristensson Uggla
The battle on reality Slaget om verkligheten

19:00 Medieval Guild
Medeltida gille i S:t Nicolais kyrkoruin

Merete Mazzarella
Our Life Story, Our Identity? Vår livsberättelse, vår identitet?

Torsdag 18 augusti

Mark Hopfenbeck
Dialoguing the emergent future of family therapy: On the
complex adaptive dynamics of collaborative practice

09:00 Plenum
11:00 Symposier
14:00 Workshops
15:30–17:00 Plenum
17:15 Årsmöte sfft

Fredag 19 augusti
09:00 Plenum

Annika Forsmark och Marta Nannskog,
Laila Granli Aamodt och Hilde Aamodt
Roots and Wings – mothers and doughters in discussion
of systems theory Rötter och vingar – mödrar och döttrar
diskuterar system-teori. Görel Fred intervjuar
Rolf Sundet
The joy of collaboration: Interweaving client, research and
therapist perspective

11:00 Symposier

Symposieföreläsningar

14:00 Workshops

Jaakko Seikkula och Eija-Liisa Rautiainen
Couple therapy for depression Parterapi med deprimerade

15:30 Workshops
16:45–18:00 Plenum
19:30 Banquet Fest

Lördag 20 augusti
09:00 Plenum
11:00 Panel discussion Paneldiskussion
12:00 Closing ceremony Avslutningsceremoni

Reidun Hafstad och Haldor Övreeide
Parent focused work with children Föräldrafokuserat
arbete med barn
Lars Dencik
Relationships in our times. The meaning of postmordern
patterns and new family constellations for the social conditions of the individual Relationer i vår tid. Om innebörden
av postmoderna samspelsmönster och nya familjekonstellationer för individens sociala förutsättningar

storien inspirere fremtiden • Juuria ja siipiä – anna historian inspiroida tulevaisuutta
torien inspirera framtiden • Roots and Wings – looking back to inspire the future •

Cathrin Kindel
Ten thoughts – or more – on what is helpful when we meet
families within social services Tio tankar – eller fler – om
vad som är till hjälp när vi möter familjer inom socialtjänstens ramar
Sören Hertz
To work with the biggest differences – the heritage from
Bateson Att arbeta med de största skillnaderna – arvet efter
Bateson
Judit Wagner
Reflecting trialogues and their significance the meeting
with the human being De reflekterande trialogerna och
dess betydelse i mötet med människan
Veronica Hejdelind
Sexuality and gender in art Sexualitet och genus i konsten
Nanna K. Sigurðardóttir
The gift of time – Children with cancer in the family
Gerd Elliot och Tommy Waad
eft – Emotionally Focused Therapy for Couples
Susanne Bargmann
Good bye to the Jante Law – a new focus in work with
children, young people and families Farväl till jantelagen –
ett nytt fokus i arbetet med barn, unga och familjer

Call for Papers
Paticipants are invited to submit an abstract for presentations and workshops.
Abstracts have to be submitted no later than 1 March 2011.
Notification of acceptance will be delivered no later than
1 April 2011.
Guidelines for submission of abstracts, please visit our
homepage: nordisk2011.sfft.se.

Anmälan av bidrag
Deltagare i kongressen är välkomna att sända in abstracts
för presentationer och workshops.
Abstracts ska vara kongressledningen tillhanda senast
1 mars 2011.
Svar angående deltagande kommer att lämnas senast
1 april 2011.
Riktlinjer för deltagande och anmälan av workshops återfinns på hemsidan: nordisk2011.sfft.se.

Congress language

Tryggve Balldin och Pia Kyhle Westermark
Working as a therapist within the frames of a manualbased model – heaven or hell? Att arbeta som terapeut i en
manualbaserad modell – himmel eller helvete?

The congress language will be Swedish, Danish, Norweigan
or English. If interpretation into English is a condition for
your participation please let us know when you register.

Pravin Israel och Magnus Ringborg
Attachment-based family therapy (abft), a new approach
for in meeting depressed and traumatized adolescents
Anknytningsbaserad familjeterapi (abft), en ny metod för
att möta deprimerade och traumatiserade ungdomar

Workshops and Final Programme
Workshops and the final programme will be presented on
our homepage:

nordisk2011.sfft.se

Anmälan

Registration

Anmälan till kongressen görs online på nordisk2011.sfft.se.

Please register online at nordisk2011.sfft.se.

Kongressavgift

Registration fee

Vid anmälan före 15 april 2011		

sek 4 500

Registration fee before 15 April 2011 		

sek 4.500

Vid anmälan efter 15 april 2011		

sek 4 900

Registration fee after 15 April 2011 		

sek 4.900

Studentpris (heltid, begränsat antal)		

sek 2 000

Students fee				

sek 2.000

I kongressavgiften ingår det vetenskapliga programmet,
kaffe och lunch enligt programmet, Qigong i Almedalsparken samt invigning på Wisby Strand.

The registration fee includes admission to the scientific
sessions, lunches and coffe/tea breakes, Qigong in the park
and the welcome reception at Wisby Strand.

Socialt program

Social Programme

17 aug kl 19:00
Medeltida gille i S:t Nicolais kyrkoruin, sek 300.

Aug 17, 19:00
Medieval guild in the Church Ruin of S:t Nicolai, sek 300.

17 aug kl 09:30–15:30
Fårö, rundtur med buss, sek 300 inkl lunch.

Aug 17, 09:30–15:30
Sightseeing Fårö, sek 300 inkl lunch.

17 aug kl 09:30–15:30
Nordvästra Gotland, rundtur med buss, sek 300 inkl lunch.

Aug 17, 09:30–15:30
Sightseeing Northwestern Gotland, sek 300 inkl lunch.

17 aug kl 13:00–15:00
Visby – en vandring genom historien, sek 110.

Aug 17, 13:00–15:00
Visby – a tour through history, sek 110.

18 aug kl 21:00–22:30
Visby – sägnernas stad, sek 110.

Aug 18, 21:00–22:30
Visby – the City of Legends, sek 110.

19 aug kl 19:30
Festmiddag med underhållning på Wisby Strand, sek 550.

Aug 19, 19:30
Banquet and Entertainment, Wisby Strand, sek 550.

Qigong i Almedalsparken vid havet, varje morgon 7:30–8:15.

Qigong in the park next to the sea, mornings at 7:30–8:15.

Foto: Magnus Berg, Burgvik

Kongressledningen
Organisationskommitté
Marie Forneman, Anita Nilsson, Ilze Norman, Görel Fred.
Programgrupp
Anita Nilsson, Ilze Norman, Görel Fred och Erik Abrahamsson.
Sociala och kulturella arrangemang
Lena Sahlström och Görel Fred
Sponsoransvariga
Arne Gynther och Tony Norman
Kongressbyrå
Östersund Turist & Kongress, Märit Blixth, Tina Happe
For additional information, don’t hesitate to contact:
Telephone: 0046 63 144 010
E-mail: kongress@ostersund.se

Svenska föreningen för familjeterapi

©MBj 2010
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Inspiration Kunskap Utveckling
Mareld Kompetens hette tidigare Bokförlaget Mareld AB.
Namnbytet beror på att förlagsverksamheten och bokhandeln avvecklades under våren 2010.
För närvarande ﬁnns följande verksamheter samlade i Mareld:
Konsultnätverk för handledning, utbildning, ledarskap, grupputvecklig
Samtalskort – försäljning och information
Utbildningsverksamhet
Annonsering av kurser och utbildningar
Följ vad som händer på vår hemsida www.mareld.se
Kontakta oss på
E-post: info@mareld.se Telefon: +46 8 339987
Postadress: Hälsingegatan 1, 113 23 Stockholm, Sverige

Studentlitteratur har förvärvat
förlaget Mareld

Kommande litteratur
HERTZ, SÖREN

Barn- och ungdomspsykiatri
Nya perspektiv och oanade möjligheter

OLSON, HARDY – ARNOLDSSON, CHARLOTTE

Samtal kring handledning
Erfarenheter och reflektioner
Samtal kring handledning är en bok om handledning, förändringsarbete och systemiskt tänkande, och har tillkommit parallellt med att Charlotte Arnoldsson har gått i handledning för
Hardy Olson. Det som ger boken dess speciella karaktär är hur
författarna i en enkel samtalsform väver samman personliga
erfarenheter, teorier och metoder. I boken aktualiseras frågeställningar kring etik och människosyn och manar till eftertanke.

Barn kan av många olika skäl hamna i svåra situationer där de behöver hjälp och stöd tillsammans
med sin familj och andra för dem viktiga personer
för att hitta en väg vidare i livet. Det som vid första anblicken förefaller vara en beteendestörning,
något avvikande och sjukt, kan samtidigt uppfattas som en invit – en inbjudan till omgivningen
att nyfiket och kreativt utforska hur man bäst kan
bidra till utveckling av oanade möjligheter.
Boken utgår från ett systemiskt tänkande som lägger stor vikt vid att se saker i ett bio-psyko-socialt
helhetsperspektiv. Här beskrivs också hur modern
hjärnforskning, utvecklingspsykologi och salutogen
forskning befruktar modern barn- och ungdomspsykiatri. Författaren gör även en kritisk analys av
hur samhällets stöd- och hjälpsystem fungerar och
formulerar nya idéer om hur dessa system kan hjälp
barn på konstruktivt och kreativt sätt.
Art.nr 34191 | ISBN 9789144071367

136 s | 2010 | Art.nr 34190 | ISBN 9789144070346

ERESUND, P – WRANGSJÖ, B

WRANGSJÖ, BJÖRN

SEIKKULA, J – ARNKIL, T E

Att förstå, bemöta och
behandla bråkiga barn

Familjens livscykel

Sociala nätverk i dialog

165 s | 2009 | Art.nr 34039 | ISBN 9789186381004

198 s | 2005 | Art.nr 34012 | ISBN 9789188872708

SOLTVEDT, MARTIN

HÅRTVEIT, H – JENSEN, P

BOF

Familjen plus en

325 s | 2008 | Art.nr 33038 | ISBN 9789144049083

RINGBORG, MAGNUS

Förändrande familjesamtal

Barnorienterad familjeterapi

121 s | 2009 | Art.nr 34040 | ISBN 9789186381011

336 s | 2005 | Art.nr 34005 | ISBN 9789188872623

BERG, INSOO KIM

ABRAHAMSSON, E – BERGLUND, G

Familjebehandling
225 s | 1992 | Art.nr 34053 | ISBN 9789186381035

Andra upplagan
384 s | 2010 | Art.nr 34052 | ISBN 9789188872647

Psykoterapins förnyare
225 s | 2007 | Art.nr 34020 | ISBN 9789188872791

Studentlitteratur AB, Box 141, SE-221 00 Lund, Tel +46 46 31 20 00, www.studentlitteratur.se

