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Dette 4-dages introduktionskursus henter inspiration fra 
DFTI’s 4-årige uddannelse i familie- og psykoterapi, og giver 
(ud over de konkrete temaer) også indblik i den progression, vi 
arbejder med gennem et helt fagpersonligt uddannelsesforløb. 
 
Sagt helt kort er det 4 ÅR PÅ 4 DAGE, vi lægger op til 
 
Dette kursus henvender sig til institutioner der allerede arbejder med 
familier, og som ønsker et fælles arbejdsgrundlag, eller som trænger til 
at genfinde motivation og engagement i arbejdet. 
Kurset kan også tjene som en introduktion til et nyt fagområde eller til 
at omlægge sin tilgang fra at være mere individuelt orienteret til at 
arbejde inklusivt med familier og pårørende til deres klienter. 
 
Oplevelsesorienteret familieterapi kendetegnes ved at være en åben, 
direkte og kontaktfuld form for familiebehandling. Som ordet siger, 
skabes der i terapien oplevelser og dermed nye erfaringer sammen med 
familien. 
 
Terapien er med til at ’sætte nye standarder’ for hvordan samspillet og 
kommunikationen kan være i familien, med det sigte at man bedre kan 
Være sig selv - sammen med de andre. 
 
OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE 
Kurset er tilrettelagt som 2 moduler á 2 dages varighed med cirka 3 
måneders mellemrum. De enkelte dages program er inspireret af 1 års 
undervisning på DFTI’s 4 årige uddannelse til familie- og psykoterapeut. 
Forløbet på 4 dage giver derfor også en forsmag på, hvad den egentlige 
uddannelse omfatter.  
 
Vi lærer bedst gennem øvelse, og dagene vil veksle mellem teoretiske 
oplæg og tilegnelse gennem træning, refleksion og erfaringsudveksling. 
Arbejdsformen er proces- og oplevelsesorienteret. Det vil sige at vi 
gennem kurset praktiserer den tilgang, vi også anvender sammen med 
familier. Alle skal involvere sig, være villige til at bringe egne erfaringer 
med ind i forløbet, og være indstillede på at gøre nye erfaringer, med sig 
selv og de øvrige deltagere.  
 
FORBEREDELSE 
Deltagerne forventes at have læst fra s. 27-71 i bogen 
Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv sammen 
- af Ruth Hansen og Peter Mortensen. Gyldendal 2017 
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PROGRAM – 4 HELE DAGE 

DAG 1 – 1. år: Den biografiske ballast og de relationelle kompetencer 
• Livshistoriens betydning for ens professionelle virke 
• Øvelser, der introducerer til selvrefleksion i arbejdslivet 
• Introduktion til familieterapi overordnet 
• Det særlige ved ”oplevelsesorienteret familieterapi” 
• Arbejde med temaet: samarbejde og integritet  

DAG 2 – 2. år: Nære relationer. Parsamtaler, procesforståelse, dynamik 
• Introduktion til nærværsøvelser relateret til kontakt og 

terapeutisk arbejde 
• Oplæg om proces og indhold - det mellem-menneskelige frem for 

det individualpsykologiske 
• Træning ved brug af tuning-in og rollespil 
• Oplæg om parsamtaler 
• Træning via cases fra deltagernes aktuelle arbejdssituation 
• Fokus på procesarbejde og parrets indbyrdes dynamik 

DAG 3 – 3. år: Familieperspektivet og inddragelse af børn i arbejdet 
• Introduktion til familieterapi i praksis 
• Familiens dynamik og hvordan vi arbejder med den 
• Barnets rolle i familien 
• Hvornår og hvordan børn kan bidrage og inddrages i arbejdet med 

hele familien 
• Træningssamtaler ud fra deltagervalgte cases eller designede 

oplæg fra underviser 

DAG 4 – 4. år: Familieperspektivet i forhold til skilsmisser og 
sammenbragte familier 

• Arbejdet med komplicerede skilsmisser 
• Rollespil  
• Arbejdet med sammenbragte familier 
• Casearbejde om sammenbragt familie 
• Videoklip til illustration 
• Opsamling på hele forløbet og afslutning 
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