
 

 

 

Välkommen till KFR:s studiedagar i Södertälje  

11-12 maj 2023 

 

“What´s Love Got to Do with It” 

 

 

 

 

 

 



 

Torsdagen den 11 maj 

11.00 - 12.00 Registrering 

12.00 - 13.15 Lunch 

13.15 - 13.30 Invigning av konferensen 

13.30 - 16.30 Camilla von Below, leg.psykolog och leg. psykoterapeut “Anknytning och     

                      mentaliseringsutveckling, -hur kan vi bidra till en positiv förändring?”  

18.00 Mingel 

19.00 Middag 

 

Fredag den 12 maj 

06.30 - 08.30 Frukost 

08.30 - 09.30 MFoF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, informerar  

09.30 - 10.00 Kaffe 

10.00 - 11.00 KFR:s Årsmöte 

10.00 - 11.00 Chefshörna, för de chefer som närvarar erbjuds en egen timme för att diskutera 

 chefsspecifika frågor. Om önskemål finns kan MFoF medverka. 

11.00 - 12.00   Marika Ekroth och Liselotte Mässing, socionomer, leg. psykoterapeuter och  

                       familjerådgivare “Att få syn på barnet i separationens känslomässiga berg-och     

                         dalbana", två familjerådgivares erfarenheter av arbete med separerade föräldrar”.

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.30 fortsättning ”Att få syn på barnet i separationens känslomässiga berg- och      

                                         dalbana"   

14.30-15.00 Avslutning och kaffe)  



Mat & Logi 

Quality Hotel Park Södertälje är anläggningen där vi äter, bor och konfererar.  

Adress: Saltsjötorget, 151 22 Södertälje. Hotellet är beläget intill pendeltågstationen 

Södertälje Centrum. Kommer ni med tåg till Södertälje Syd tar ni enkelt pendeln (går en gång 

i timmen) eller buss till Södertälje Centrum.  

För mer info om anläggningen: Hotell Södertälje | Quality Hotel Park Södertälje City 

(nordicchoicehotels.se) 

 

Anmälan  

Pris för medlem i KFR: 3 800:-.  Pris för icke-medlem: 4 400:- . 

I priset ingår konferensavgift, mat och boende. 

Senaste anmälning- och betalningsdatum 2023-03-31. Anmälan görs genom inbetalning på 

KFR-s bankgiro 350-3604. Anmälan är bindande och görs individuellt via KFR-s hemsida. 

Uppge namn och kommun vid inbetalning av avgiften. Faktura erhålls genom att efterfråga 

det på anmälningsblanketten ( www.kfr.nu). 

 

Vid frågor om studiedagarna och praktiska detaljer kan du kontakta info@kfr.nu  

Vid frågor om anmälning och betalning kontaktar du kent@relationskonsulterna.se 

Underhållning 

Styrelsen hoppas på initiativ från Er deltagare så att vi tillsammans kan förgylla kvällen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/sodertalje/quality-hotel-park-sodertalje-city/?gclid=EAIaIQobChMI0JOCt9-K_AIVrY9oCR3qGwW8EAAYASAAEgJBiPD_BwE
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/sodertalje/quality-hotel-park-sodertalje-city/?gclid=EAIaIQobChMI0JOCt9-K_AIVrY9oCR3qGwW8EAAYASAAEgJBiPD_BwE
http://www.kfr.nu/
mailto:info@kfr.nu
mailto:kent@relationskonsulterna.se


 

 

Presentation av föreläsare och medverkande: 

 Camilla von Below, leg. psykolog och leg. 

psykoterapeut, fil. dr i psykologi och författare. 

Verksam vid Stockholms universitet och S:t Lukas i 

Uppsala. Har skrivit böckerna Anknytning i psykoterapi 

(Natur & Kultur, 2020) och Anknytning i relationer. 

Förstå och förändra dina mönster (Natur & Kultur, 

2022).  Anknytning och mentaliseringsutveckling. 

Hur kan vi bidra till en positiv förändring? 

Mentaliseringen utvecklas i nära relationer. Vad är det i 

den trygga anknytningen som bidrar till en god 

mentaliseringsförmåga, och hur kan vi använda den 

kunskapen i vårt kliniska arbete? 

  

  

 

Marika Ekroth och Liselotte Mässing är 

socionomer, leg. psykoterapeuter och auktoriserade 

familjerådgivare.  Att få syn på barnet i 

separationens känslomässiga berg-och dalbana. 

Två familjerådgivares erfarenheter av att arbete 

med separerade föräldrar.  Marika Ekroth och 

Liselotte Mässing jobbar med familjerådgivning, 

samarbetssamtal samt gruppverksamhet för barn och 

föräldrar efter separation. I april 2022 kom de ut med boken “Föräldraguide vid separation - 

med barnet i fokus”. De kommer prata om vad som kan vara utmaningar för såväl barn som 

föräldrar i och efter en separation. De kommer även berätta om hur de guidar föräldrar i en 

separation utifrån sitt arbete med föräldrakurser. 

 

 

Representanter från MFoF deltar med information om 

senaste nytt från familjerådgivningens kunskapsmyndighet 


