Inbjudan till grundutbildning i FFT – Funktionell Familjeterapi
TID OCH PLATS
5 - 6, 19 - 20 maj, 2 - 3 juni 2022
09.00-16.00
Digital utbildning

KOSTNAD
2000:- subventionerad utbildning

ANMÄLAN – Grundutbildning FFT
30 platser
Anmälan via mejl senast 11 april 2022
leif.martinsson@regionvarmland.se
Namn och mejladress till anmälda skall bifogas
samt:
-Titel
-Verksamhet
-Närmast chef
-Mejladress chef
-Faktureringsuppgifter
Fördelningsprincip utefter kommunstorlek och
hälso- och sjukvård
FFT-steg 2
Utbildningshandledning för certifiering till
FFT-terapeut.
4-5 tillfällen/ termin i grupp
1 timme/behandlare (fyra timmar /tillfälle för fyra
behandlare)
2500 kr/timma
Genomsnittstid är tre terminer för certifiering.
Bekostas av respektive verksamhet, ca 10 tkr/termin
Namn och mejladress för deltagare för certifiering
Bifoga:
-Namn, mejladress, titel, verksamhet
-Namn och mejladress till närmast chef
-Faktureringsuppgifter

UTBILDARE
Stiftelsen Funktionell Familjeterapi
Gunilla Andersson socionom, leg.psykoterapeut,
Beroendecentrum
Värmland
FFT-utbildare
m. fl.

Utbildningen omfattning och innehåll
FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med
utagerande beteendeproblematik, begår brott eller missbrukar alkohol och/eller droger.
Insatsen bygger på systemteori, kommunikationsteori samt beteendeterapeutiska principer. Insatsen syftar därför till att åstadkomma en mer stödjande kommunikation och mer ömsesidigt
samspel inom familjen. I FFT arbetar en terapeut med hela familjen, där insatsen är strukturerad med mål för varje session. Den
kan användas hemma hos familjen, på kliniker och på ungdomsinstitutioner.
I nationella riktlinjer rekommenderas FFT för familjebehandling vid
alkohol-eller narkotikaproblem för ungdomar upp till 18 år.
Områden som ingår i utbildningen:
• Dag 1: Introduktion, överblick av FFT metoden och dess
sammanhang, forskning och implementering
• Dag 2: Involveringsfas/motivationsfas
• Dag 3: Motivationsfas
• Dag 4: Relationella hypotesskapande fasen
• Dag 5: Beteendeförändringsfas. Individuell uppgift
• Dag 6: Generaliseringsfasen
Vid sjukdom eller annan frånvaro vid uppstart ska detta meddelas
skyndsamt för möjlighet att ersätta deltagare.
Stiftelsen Funktionell Familjeterapi
Socialstyrelsen Nationella riktlinjer - insatser unga och missbruk
Socialstyrelsen kunskapsstöd - socialtjänstens insatser för att
motverka normbrytande beteende (2021)

Vill du veta mer?
leif.martinsson@regionvarmland.se
0768-288224
Utvecklingsledare

Välkommen

