FUNDERAR DU PÅ ATT BLI PSYKOTERAPEUT?

UTBILDNINGSDAG OM PSYKOTERAPEUTENS
ARBETE PÅ SVENSKA I FINLAND
Tid: Fredag 18.1.2019
Plats: Vetenskapernas Hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Utbildningsdagen riktar sig till personer intresserade av psykoterapeutens yrke, nu eller i framtiden.

Program
8.15-9.00
9.00-9.15
9.15-10.30
10.30-11.45
11.45-12.45
12.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.45
15.45-16.00

Anmälning
Välkomstord
Psykiater och psykoanalytiker Camilla Renlund
Människans utveckling och behov av psykoterapi ur psykoanalytiskt perspektiv
MKD, psykiater och psykoanalytiker Anneli Larmo
“Det är som om det skulle vara bäst att vara ensam bara”.
En berättelse om en ung vuxens psykoterapi
Psykoterapeut Marica Brandt-Pihlström, Psykoterapeut och psykoanalytikerkandidat Max Ervast
Lunch
Att arbeta som psykoterapeut: En paneldiskussion
Psykolog och psykoterapeut Sofia Nyberg, Psykolog och psykoterapeut Ninni Rehnberg samt
Psykolog och psykoanalytiker Joachim von Weissenberg
Kaffepaus
Hjärnan och barnets tidiga utveckling
Emeritus professor i psykiatri och psykoanalytiker Johannes Lehtonen
Dagens avslutning

Utbildningsdagen anordnas av Finlands Svenska Psykoterapiförening i samarbete med Föreningen för
Psykoanalytisk Psykoterapi.
Deltagaravgiften 65 € inkluderar salladslunch och kaffe. Abiturienter betalar endast 17,30€. Eventuell vinst från
utbildningsdagen kommer att användas för att planera och vidareutveckla föreningens utbildningar i framtiden.
Finlands Svenska Psykoterapiförening planerar en utbildning för psykoterapeuter för att bemöta behovet av psykoterapi
på svenska. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter har länge varit stor i Finland och föreningens syfte är att kunna
utbilda flera svenskspråkiga psykoterapeuter i framtiden. Målet är att anordna en flerårig psykoterapeututbildning på
svenska (år 2022) och före det en ettårig kompletteringsutbildning (år 2020) för personer med grundutbildning inom
teologi, pedagogik, socialt arbete eller sjukvård, vilken ger kompetens att söka till den längre utbildningen. Psykologer,
läkare och sjukvårdare specialiserade i psykiatrisk sjukvård behöver inte denna komplettering. Information om utbildningarna kommer att finnas tillgänglig i samband med utbildningsdagen.

Bindande anmälning och betalning före 15.12.2018. Anmäl dej via länken: https://bit.ly/2Rkncch
Anmälningslänken hittas också på facebook eventet: Utbildningsdag om psykoterapeutens arbete i Finland
eller på www.psykoanalytisk-psykoterapi.net
Har du frågor, kontakta: psykoterapiutbildning@gmail.com.
Betalningen görs till Finlands Svenska Psykoterapiförenings konto FI5940550010906754
Vid betalningen bör eget namn och informationen Utbildningsdag 180119 framgå. Deltagarna antas i anmälningsordning.

