Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad
Korttidsterapi
Den 7/2 2013 bjuder vi in till en dialog dag för dig som vill utvecklas, bli
inspirerad, få nya tankar och komma igång med att arbeta
lösningsfokuserat.
Dialogdagen kommer bl.a. att innehålla:








Grundtankar, teori, filosofi och praktiskt användande av lösningsfokuserat arbetssätt.
Frågors betydelse – vad fungerar, vad förstör, vad är användbart?
Lösningsfokuserat arbetssätt och myndighetsutövning – hur får man ihop det?
Konsten att lyssna.
Går det alltid att använda lösningsfokuserat arbetssätt?
Utreda – utan att påverka.
Det som du funderar över.

Dagen kommer att vara ett samtal som blandas med filmsekvenser, små enkla övningar, teori,
input och möjlighet för dig som deltar att träffa andra utövare.
Dagen kommer att ledas av:

Harry Korman
Harry har arbetat inom psykiatri, barnpsykiatri och missbruksvård. Sedan 1996 arbetar han
kliniskt på SIKT's mottagning (numera på Bergsgatan 20) i Malmö, med familjer, barn, vuxna
och par, och handleder och undervisar inom missbruksvård, arbetsmarknadsverk,
kriminalvård, socialvård, skolhälsovård, psykiatri och barnpsykiatri.
Harry är läkare, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut och handledare i
familjeterapi.

Gunnar Törngren
Gunnar är socionom och har i många år arbetat med metodutveckling inom
myndighetsutövning. Gunnar är även verksam som handledare och utbildare. Han har ett stort
intresse av både de filosofiska aspekterna av det lösningsfokuserade, men minst lika mycket
av att ta en närmare titt på detaljerna i det vi gör.
Var: Folkets Hus, Falun
När: 7/2, 2013. Kl. 9.00 – 16.00
Pris: 495 kr, fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Priset är för medlemmar och medlem blir du genom
att anmäla dig på föreningens hemsida.
Anmälan: Genom att sätta in 495 kr på bankgiro 758-2380 (kom ihåg att ange namn och mailadress) samt
skicka ett mail till irene.jonsson@hi-vision.se med namn, arbetsplats/företag och telefonnummer. Antalet platser
är begränsat så först till kvarn gäller.
Info: Irene Jönsson 070-292 10 67
Läs mer om föreningen på www.sflk.se . Vi vill med dagen inspirera och synliggöra det lösningsfokuserade
arbetssättet.

Varmt välkomna!

