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Framtid Stockholm  

BSFT – Brief Strategic Family Therapy 

(kort strategisk familjeterapi) 
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Historik  

Evidensbaserad och strukturerad/strategisk 

familjebehandling för familjer med ungdomar under 17½ 

år.  

12-16 samtal på lika många veckor.  

Startades för 40 år sedan vid University of Miami  Miller 

School of Medicine av José Szapocznik, Ph.D.,  

Programutvecklare och direktör  
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Målgrupp 

Alkohol/Drogbruk/riskbruk 

Kriminalitet 

Sexuellt riskbeteende 

Bristande skolgång 

Fel/olämpligt umgänge 

Socialt nedbrytande beteende 
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Hela familjen delaktig.  

Alla samtal filmas.  

Starkast evidens i att få in –och behålla 

familjer i behandlingen.  

 



   

Klicka på STHLM 

bilder för att 

lägga till en bild. 

Om du har en 

egen bild, klicka 

direkt på ikonen 

som visas i rutan 

här till vänster på 

sidan. 

Film  

  Engagement  

Hur få familjer att stanna kvar i behandling?  
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Omstrukturering  
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Vi jobbar med 5 dimensioner: 

- Struktur 

- Resonans 

- Utvecklingsstadier/Livskontext 

- Identifierad patient 

- Konfliktlösning 
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Kvalitetskontroll 

 Diagnos 

 Omstrukturering 

 Decentraliserad  

 Handledning 

 Fidelity 
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Kontakt 
Biträdande enhetschef                    Gruppledare/Onsite Supervisor  

Ann-Sofie Larsson  Carole Vennevold 

08 508 43 609  08 508 43 689 

annsofie.fia.larsson@stockholm carole.vennevold@stockholm.se 

 

 

 

 

mailto:annsofie.fia.larsson@stockholm
mailto:annsofie.fia.larsson@stockholm
mailto:carole.vennevold@stockholm.se

