
   VÄLKOMMEN PÅ KFR-S STUDIEDAGAR I ÖSTERSUND 1-3 SEPTEMBER 2021 

         

                 “ATT TÄNKA OCH GÖRA NYTT, FAMILJERÅDGIVNING I TIDER AV FÖRÄNDRING” 

 

 

 

Familjerådgivningen i Jämtland har glädjen att välkomna dig på KFR-s studiedagar i Östersund           

1-3 september 2021. 

    

Programmet är fortfarande under utformning men följande föreläsare är klara: 

 Malin Drevstam, socionom, leg psykoterapeut, sexolog och författare till den mycket uppskattade boken 

“i lust och olust” där hon på ett enkelt sätt förklarar hur vår tidiga anknytning formar våra förväntningar 

och vår upplevelse av intimitet och sex som vuxna. 

Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog och auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i 

psykoterapi, driver Sexologibyrån och var tidigare sakkunnig i sexualupplysning vid RFSU i många år. Vid 

årets inställda studiedagar var hon inbjuden till för att föreläsa kring flera frågeställningar om hur vi 

som familjerådgivare konkret kan prata om sex. 

Ulrik Stenberg, utredare gällande familjerådgivning vid MFoF, presenterar det pågående arbetet hos 

myndigheten utifrån den aktuella enkäten och berättar om hur tankarna framåt går gällande 

familjerådgivningen som en del i föräldraskapsstödsarbetet. 



 

I programmet ska även läggas in tid för erfarenhetsutbyte i strukturerad form för att kunna 

omsätta ny kunskap i praktik både från konferensens föreläsningar och från kunskapsutbyte 

mellan olika familjerådgivningar där årets omställning till digitala hjälpmedel ges stort utrymme.  

KFR-s årsmöte kommer också äga rum under konferensen. 

Konferensen kommer starta med lunch på onsdag 1/9 och avslutas med lunch på fredag 3/9. 

Frösö Park är en fantastiskt fint belägen konferensanläggning där vi både bor, äter och konfererar.  

För mer info om konferensanläggningen se:  www.frosoparkhotel.se 

 

Pris för medlem i KFR: 5600:- 

Pris för icke-medlem: 6100:- 

I priset ingår konferensavgift, mat, boende och förstklassig underhållning på torsdag kväll. 

Vid tillägg av 150:- per person ingår entré till spaavdelningen under vistelsen.  

 

Senaste datum för betalning under innevarande år är 14 december 2020. Önskar man anmäla sig 

och betala senare återkommer vi med sista datum för detta. Anmälan görs genom inbetalning på 

KFR-s bankgiro 350-3604. Anmälan är bindande men med hänsyn till rådande osäkerhet kring Covid-

situationen kommer återbetalning självklart att göras om konferensen tvingas ställa in. 

Anmälan görs individuellt via KFR-s hemsida. Uppge namn och kommun vid inbetalning. Faktura på 

konferenskostnad erhålls genom att efterfråga det på anmälningsblanketten.  

Vid frågor om konferensen och praktiska detaljer går det bra att kontakta: 

helena.modig@ostersund.se eller sara.gronlund@ostersund.se, eller ringa familjerådgivningen i 

Östersund, 063-150250. 
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