
Samarbete och dialog i praktiken

FFST är stolta och glada att erbjuda intresse-
rade en heldag med Harlene Anderson, en av 
den postmoderna psykoterapins viktigaste 
förgrundsgestalter.

Harlene Anderson, Ph D, är en av grundarna 
av Houston Galveston Institute och en inter-
nationellt efterfrågad företrädare för post-
modern dialogisk orientering inom terapi 
och konsultation. Hennes förhållningssätt har 
först utvecklats inom familjeterapi och socialt 
arbete och har sedan visat sig verksamt inom 
skiftande områden i arbetsliv, utbildning och 
forskning. 

Workshop med Harlene Anderson i 
Stockholm fredag 21 oktober 2016 

Harlene förkroppsligar sin egen tro på lärande som en livslång process – inbjuder, uppmuntrar och 
utmanar oss att bli frågvisa, kreativa, autentiska och öppna inför de ständigt nya möjligheterna i de 
människor vi möter – och i oss själva. 

Utbildningar för International Certification of Collaborative-Dialogic Practices i fjorton länder runt-
om i världen, däribland Norge, har grundats av Harlene Anderson och medarbetare i respektive 
land. Hon är även Advisor for the Taos Institute Doctoral Programs. 

På svenska finns hennes böcker: Från påverkan till medverkan (finns att laddas ner gratis på www.
mareld.se, Del 1 här och Del 2 här) och Samtal, språk och möjligheter: psykoterapi och konsultation 
ur postmodern synvinkel. Som redaktör och medförfattare har hon givit ut Appreciative Organiza-
tions, Collaborative Therapy: Relationships and Conversations that Make a Difference och Innova-
tions in the Reflecting Process. 

Workshopen sker på lättillgänglig engelska. 

Plats: Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 ingång K, Stockholm Södermalm.
Kostnad: medlemmar: kr 1100:- kr, icke medlemmar: kr 1450:-.  
Studerande på familjeterapiutbildningar betalar reducerad avgift, kr 800:-  
Kostnaden inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika. 
Registrering kl 8.00–9.00. Program kl 9.00–16.00.

Anmälan sker genom att anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro 61 83 17-2. 
Skriv HA och ditt namn i meddelandefältet.  
Anmäl dig dessutom till Lisa Koser, ordforande@ffst.se så att vi kan skicka material till dig 
inför dagen. Anmälda deltagare kommer att få tillgång till relevanta artiklar i förväg.

Mer om Harlene Andersons verksamhet kan man läsa i följande länkar:  
www.harleneanderson.org, www.taosinstitute.net och collaborativepractices.ning.com.

För frågor om arrangemanget, kontakta ordforande@ffst.se.  
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