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Välkommen till handledningsgrupp hos Länka höstterminen 2023! 

 

Vad är det? Länkas handledningsgrupp riktar sig till dig som gått klar core-utbildningen och 

längtar efter sammanhang för att bli sedd och uppmuntrad i din fortsatta utveckling som ISTDP-

terapeut. Den är riktad till dig som har teknisk kunskap kring interventioner, men upplever 

hinder inom dig själv att komma vidare i din utveckling. Fokus ligger på videohandledning, 

rollspelsövningar, och diskussioner kring relevanta såväl professionella som personliga teman. 

Gruppen möts med syftet att utveckla kapaciteten att möta och ta hand om våra patienters och 

våra egna känslomässiga låsningar och blinda fläckar. Du förbinder dig till en termin i taget och 

har med dig terapivideo att handledas på till varje tillfälle. Max antal i gruppen är fyra stycken. 

 

Var är det? Via zoom videolänk, samt vid önskemål en hel 

dag i Länkas retreathus i Floda, 30 min utanför Göteborg. 

När? Kl 08:30-11:30, varannan vecka vid 8 tillfällen. När 

gruppen är full bokar vi tiderna tillsammans. 

För vem? Du som har gått klart core. Max 4 deltagare 

Pris? 1500 kr exkl. moms/tillfälle. Betalas via faktura 

månatligen. 

 

http://www.lanka-retreats.com/
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Arrangör: Länka drivs av Liv Raissi och Shahir Mansouri 

sedan 2022. Med Liv som behandlingsansvarig och Shahir 

som praktisk ansvarig tar de emot för terapier, retreatgäster 

samt utbildningar. Liv Raissi är leg psykolog och 

certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Hon är 

en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Utöver 

terapier och utbildningar i egen regi undervisar Liv på 

Högskolan Sapu. Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-

modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged 

exposure) på en PTSD-mottagning. I slutet av 2022 

avslutade hon en utbildning i psykedelisk assisterad terapi. 

Hennes utgångspunkt som terapeut är att utifrån ett öppet 

hjärta och följsam hållning bidra med specifika 

interventioner anpassade efter varje patient och ge dem en 

helhetsupplevelse på Länka retreats. 

 

Anmälan: info@lanka-retreats.com 
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