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Introduktionskurs i MIM och Theraplay,
nivå 1 av 3.
22–26 November
+ uppföljningsdagar. 14–15/2, 2022
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Samspelsutveckling
AB erbjuder i samarbete med The Theraplay Institute, till
introduktionsutbildning i MIM och Theraplay
MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay är en
anknytningsteoretiskt baserad samspelsmodell med syfte att stärka relationen
mellan föräldrar och barn. MIM är en halvstrukturerad, videoinspelad
samspelsbedömning mellan barn och föräldrar som sedan ligger till grund för
planering av Theraplay.
Theraplay är en lekfull samspelsbehandling med syfte att möta och tillgodose
känslomässiga behov hos både barn och föräldrar. Det är en interaktiv barnoch föräldraterapi som inkluderar förälderns aktiva deltagande.
Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA och tillämpas i många länder.
Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar.
Kursen utgör första nivån för fortsatt utbildning och handledning i MIM och
Theraplay. Övergripande syfte är att ge grundläggande förståelse för och
praktisk färdighet i samspelsmodellen MIM/Theraplay. Kursen har som
teoretiskt syfte att ge fördjupade kunskaper inom anknytning- och
mentalisering och neuropsykologi. Ett praktiskt syfte är att omsätta dessa
kunskaper på ett konkret plan genom att själv utföra MIM-skattningar och
planera TP- samspelslekar som sedan ges möjlighet att öva på i rollspel.
Syfte med uppföljningsdagen är att följa upp frågor som dykt upp efter kursen
samt att ge handledning på gjorda MIM bedömningar och hjälpa till med
planering av första TP session i egna ärenden.
I samspelsbehandlingen Theraplay är man ofta två terapeuter varför vi
rekommenderar att minst två från respektive arbetsplats deltar i kursen.
Adress Stockholm: Dalagatan 9 A (Sabbatsbergs sjukhus), Box 6401, S-113 82 STOCKHOLM, Sweden
Adress Umeå: Skolgatan 35, 903 25 Umeå, Sweden
Telephones: +46 (0)8 690 52 60 (secretary), Org nr 556329-2092
www.cbti.se
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Kursledare:
Anna-Rosa Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, Svenska Institutet för
Kognitiv Psykoterapi, certifierad Theraplay handledare och utbildare.
Britta Sundberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Samspelsutveckling AB.
Certifierad Theraplay handledare och utbildare.
Målgrupp: Yrkeskategorier där behandlingsarbete med barn och föräldrar
ingår som en del av tjänsten.
Antagningskrav: Leg psykolog, grundläggande psykoterapi eller
motsvarande.
Plats: Umeå, Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 47 B
Deltagaravgift: 17 000 kr exkl. 25% moms. Visst kursmaterial samt för- och
eftermiddagskaffe ingår.
Anmälan: Senast 8/11 2021. Anmälan är bindande.
Upplysningar:
Anna-Rosa Perris, 070-286 96 32, e-post: anna-rosa.perris@cbti.se
Britta Sundberg, 070-390 15 44, e-post: sundbergbritta@gmail.com
Mer information om Theraplay kan sökas på www.theraplay.org
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Anmälan
Introduktion MIM-Theraplay, Nivå 1 av 3
Deltagare
Namn
Befattning
Organisation/Företag
Avdelning
Adress
Postadress
Telefon
E-post

Faktureringsadress
Organisation/Företag
Avdelning
Adress
Postadress
Organisationsnummer (Obligatorisk uppgift)
Referensnr/Ansvarsid/Kostnadsställe

Intyg bifogas om:
Psykologexamen
Grundläggande psykoterapiutbildning
 Ja
Anställningsbevis:
 Ja
Anmälan skickas till: Birgitta Aller
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
Sabbatsbergs sjukhus
Box 6401
113 82 Stockholm
Anmäl dig senast den 8 november 2021.
Anmälan är bindande.
Begränsat antal platser.

 Nej
 Nej

