Handledning
Vi gjorde en efterlysning av handledare till familjecentraler i Skåne och här är resultatet, vi
fyller på listan när vi får nya tips.


Pia Blomberg
Kontaktuppgifter:
Tel. 046-540 66 79, 046-540 66 79
pia.blomberg@humana.se
Presentation:
Barnsjuksköterska
Marte Meo-terapeut, Marte Meo-handledare.
Familjeterapeut- systemisk familjeterapi, steg 1.



Mari Mattsson
Kontaktuppgifter:
Regementsgatan 90 Malmö
tel. 040-18 19 95 eller 070-467 80 93 www.marimattsson.com
Presentation:
Leg psykolog
Leg psykoterapeut med inriktning mot familj
Handledare UHÄ med inriktning mot familj
Marte meo licensed supervisor
Som psykolog har jag arbetat inom fler olika verksamheter. Till största del på BUP
dels inom öppenvården och dels inom slutenvården där jag arbetade med barn 0-12 år
och deras familjer på en behandlings och utredningsavdelning. Jag har också arbetat i
skola, förskola och individ o familjeomsorg samt inom Arbetsmarknadsverket och i
projekt.
Jag har arbetat med handledning, utbildning och terapier sedan år 2000 i min egen
firma. Jag har handlett inom många områden, men oftast handleder jag verksamheter
som arbetar med barn och deras familjer. Exempel på det är Spädbarnsverksamhet,
Mellanvård och Första linjen inom BUP. Barn, Ungdoms och Familjebehandlings
verksamheter inom Socialtjänst och Behandlingshem. Barn och vuxen habilitering.
Handläggare inom Socialtjänst som arbetar med barn, ungdomar familjer och
familjehem. Psykologer som arbetar inom Barnhälsovård/Mödravård. Personal som
arbetar på Familjecentral. Specialpedagoger som arbetar inom Förskola/Skola. Lärare
som arbetar på Specialskolor och Skoldaghem.
Utbildning är ett annat ben som jag har i min verksamhet. Jag har kontinuerligt
grupper som jag utbildar i Marte meo metoden. Jag har även gjort andra samspels och

familjeutbildningar på olika håll. Jag föreläser på Lunds universitets psykoterapeut
utbildningar och jag har också arbetat som handledare på steg 2 utbildningen till
psykoterapeut med inriktning mot familj.

ab


Christina Petersson
Kontaktuppgifter:

Tel. 070-640 87 07 , Flyinge
christina.petersson@flyinge.nu
www.flyinge.nu/gp-system/
Presentation:
Socionom, auktoriserad barnpsykiatrisk kurator, leg psykoterapeut, handledare i
psykosocialt arbete (30 p Göteborgs universitet). 35 års erfarenhet av barnpsykiatriskt
behandlingsarbete varav 18 år i Spädbarnsverksamhet. Har kontinuerligt följt
spädbarns- och anknytningsforskning via internationella konferenser. Sedan sex år
tillbaka handleder jag på heltid och har uppdrag från såväl socialtjänstens individ- och
familjeomsorg som från flera familjecentraler. Jag lämnar gärna referenser.



Erik Olsson
Kontaktuppgifter:

Drottninggatan 11
252 21 Helsingborg
Erik.olsson@psykologpartners.se
042-4004551
Presentation:
Jag är sedan 2002 leg. psykolog och har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete,
utbildning och handledning med en teoretisk grund i modern inlärningspsykologi och
kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har sedan 2005 handlett personal, chefer och
ledningsgrupper, både i ärendehandledning och i handledning som syftar till att
utveckla grupper att fungera mer effektivt. På senare år har mitt fokus mer handlat om
den senare varianten, grupputveckling, det som mer rör organisationspsykologi och
komplexa system. Att få tillämpa inlärningsprinciperna från den kliniska vardagen på
grupper och komplexa system och därigenom skapa konkret förändring i form av
tydligare och tryggare grupper. Den organisation som familjecentralerna vilar på är ett
sådant komplext system med flera huvudmän från olika delar av samhället. Det är
precis i sådana organisationer, min kompetens kommer till sin rätt allra mest.

