Arrangör: Föreningen för familje- och
systemorienterad terapi i Stockholm (FFST)

ÄNTLIGEN HELDAG DEN 1/4 MED
PAOLO BERTRANDO & CLAUDIA LINI
PÅ PLATS I STOCKHOLM, 2022
Tema: Finding one’s place: Theory and practice of
systemic-dialogical therapy
Paolo utbildades hos Luigi Boscolo och Gianfranco Cecchin på 80-talet och var
med och utvecklade Milanoskolan i arbetet med familjer inom flera områden, till
exempel inom psykiatrin. Paolo har därefter vidareutvecklat den systemiska
dialogiska familjeterapin. Claudia är specialiserad i systemisk terapi, utbildad i
Turin med koppling till Milanoskolan. Claudia har bland annat arbetat inom
hälso- och sjukvårdssystemet i Italien med inriktning psykoterapi och äldre. Hon
har varit involverad i ett projekt i Milano kring könsskillnader och är intresserad
av frågor som bland annat rör kön, olika sexuella identiteter och mångfald
kopplat till psykoterapi.
I boken Emotion and the Therapist, 2014 (utgiven av Karnac Books; London)
resonerar Paolo kring hur terapeutens egna känslor kan användas i förståelsen
av emotioner i den terapeutiska dialogen. Både Paolo och Claudia har ett stort
engagemang kring flera områden som rör systemisk psykoterapi, bl a
förhållandet mellan sociala och politiska aspekter kopplat till teorier och
metoder.
De tidigare erbjudna föreläsningarna 2021, kan ses både som fristående och/eller som en del av en längre serie. Det går
således utmärkt att delta den 1 april utan att ha tagit del av de tidigare föreläsningarna (dessa finns också inspelade och
möjlighet finns att ta del av dessa i efterhand).
Dagen kommer att vara interaktiv med möjlighet till diskussion och samtal med varandra.

Datum och tid: Fre 1 april kl 9-16.00 (registrering och kaffe från kl 8.15-9.00)
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Pris medlem: fysiskt deltagande: 750 kr, digitalt (Zoom): 650 kr
Pris ej medlem: fysiskt deltagande: 950 kr, digitalt (Zoom): 850 kr
Inbetalning görs till: pg 61 83 17-2, märk betalning: FFST Paolo Bertrando 1 april, 2022 och ditt
namn.
Anmälan görs också till Lisa Koser: ordforande@ffst.se.
Workshopen sker på lättillgänglig engelska
OSA! Senast den 28 mars.

Mer info: www.ffst.se
Varmt välkommen!

