
”OCH JAG DÅ?” 
Vad gör paret med mig som  

familjerådgivare och mina relationer? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till studiedagar i  

Uddevalla, 11–12 maj 2017 

 

 

 



PROGRAM 

TORSDAG 11 MAJ 

09.00 – 11.00  Registrering och fika 

10.00 – 11.30  Frivillig guidning och promenad, OBS! anmälan krävs! 

11.30 – 13.00  Lunch 

13.00 – 13.30 Invigning 

13.30 – 16.30  Föreläsning av Rolf Holmqvist 

-Hur skapar jag förtrolighet till två människor som 

arbetar med sin förtrolighet? 

15.00 – 15.45 Fika och arbete i grupp 

- ”Förtroliga diskussioner om våra möten med par” 

15.45 – 16.30  Återsamling och fortsatt föreläsning 

16.45 – 17.45  KFR:s ÅRSMÖTE 

17.45 – 19.00  Fri tid 

19.00 –   Mingel, middag och musik 

 

FREDAG 12 MAJ 

07.00 – 09.00  Frukost 

9.00 – 12.30 Föreläsning av Björn Holmberg  

-Vad kan jag lära av paret och hur kan jag välja på 

vilket sätt mitt arbete påverkar mig och mina 

relationer? 

10.00 – 10.30  Fika 

10.30 – 12.30  Föreläsningen fortsätter 

12.30 – 13.00 Avslutning och avtackning 

13.00 – 14.00  Lunch 



 

PRAKTISK INFO 

LOKAL  

Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla. Tel. 0522-36420, 

www.bohusgarden.se 

Avgift: 2 500:- för medlemmar och 3 500:- för icke medlemmar.  

I avgiften ingår kost, logi och konferens. 

 

ANMÄLAN  

Senast 2017-03-15, då även medlemsavgift och konferensavgift ska vara 

inbetald på KFR:s bankgiro nr: 350-3604. 

Anmälan är bindande; individuell anmälan görs via KFR:s hemsida. 

Faktura på konferenskostnaden erhålls genom att efterfråga det på anmäl-

ningsblanketten (www.kfr.nu). 

 

 

INKVARTERING 

Inkvartering ingår i konferensavgiften och alla bor på hotell Bohusgården 

 

 

FRÅGOR 

Vid frågor om studiedagarna och praktiska detaljer kan du ringa 

familjerådgivningen i Uddevalla. 

Birgitta Manne tel. 0522 – 698056,  

Mats Wiking tel. 0522 - 696762 

  

 

 

http://www.bohusgarden.se/


 

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA 

Torsdag 11/5 – Rolf Holmqvist 

-Hur skapar jag förtrolighet till två människor som arbetar med sin 

förtrolighet? 

Rolf Holmqvist är leg psykolog och psykoterapeut, 

professor i klinisk psykologi. Utbildar och handleder i 

relationell psykoterapi och forskar inom området 

relationens betydelse i psykologisk behandling. 

-Jag tänkte prata om hur man kan använda sina egna 

upplevelser och erfarenheter av samspelet i den 

terapeutiska situationen i arbetet med par. 

 

 

Fredag 12/5 – Björn Holmberg 

-Vad kan jag lära av paret och hur kan jag välja på vilket sätt mitt 

arbete påverkar mig och mina relationer? 

Björn Holmberg är socionom, leg psykoterapeut samt 

psykoterapihandledare/utbildare och är verksam i 

Göteborg. Han är idag privatpraktiserande och arbetar 

framför allt med utbildning, handledning, föreläsningar, 

samforskning, psykoterapi och familjerekonstruktion. Har 

tidigare varit kopplad till GSI AB och 

Familjeterapeuterna Korsvägen AB. Utnämnd till ”Årets 

familjeterapeut” 2016 av Svenska Föreningen för 

Familjeterapi. 

 

 


