
Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 

Korttidsterapi 

 

Den 19/10 2012 bjuder vi in till en kreativ och intressant dag för dig som 

vill bli inspirerad, få nya tankar eller bli påmind om saker du glömt att du 

vet. För er som vill träffa likasinnade, nätverka och ha kul bjuder vi kvällen 

innan på mingel med lite att dricka och äta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina naiva teorier om förändringsprocesser i det 

lösningsfokuserade arbetet med våra klienter.  

9-12 

Jocelyne Lopez Korman, mentalsköterska, socionom, leg psykoterapeut 

och handledare i familjeterapi, kommer att dela med sig av sina tankar 

om lösningsfokuserad terapi och visa band. Jocelyne har 25 års 

erfarenhet av att jobba med den lösningsfokuserade modellen i så väl 

privat praktik, SIKT i Malmö, som inom kommunal öppenvård. 

Parallellt med sin kliniska verksamhet handleder och utbildar Jocelyne i 

lösningsfokuserat arbetssätt. Jocelyne har en pragmatisk inställning till 

sitt arbete och hennes eftertänksamhet tålamod och mjuka pondus 

präglar hennes unika stil. 

Att arbeta med ilska och våld& med människor 

som är tvingade till kontakt.  

13-16 

Britta Severin är auktoriserad socionom med mer än 20 års erfarenhet 

från kriminalvården och jobbar idag på Öppenvårdshuset Gustav i 

Malmö.  

Britta kommer att tala om sina erfarenheter av att jobba med klienter 

som är tvingade till kontakt/behandling, där det från början kan 

förefalla ganska hopplöst - med missbruk, grov brottslighet, 

personlighetsstörningar och många diagnoser. Hon kommer även att 

berätta om sina erfarenheter av att jobba lösningsfokuserat, enskilt och i 

grupp, med klienter som har svårt att hantera sin ilska, och klienter som 

är dömda för våldsbrott.  

Aviva Suskin Holmqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut kommer 

att runda av dagen genom att intervjua Britta om hennes unika arbete 

med att tillämpa lösningsfokuserade metoder och idéer i ett för övrigt 

mycket problemfokuserat sammanhang. 



 

 

 

 

 

Var: SolutionCLUES, Verkstadsgatan 20, 1:a vån, Karlstad. 

När: 18/10 träffas vi kl 18.00 för lite mingel i SolutionCLUES lokaler över något litet att äta och dricka. Ange i din anmälan 

om du kommer på mingel. Nästa dag, 19/10, kör vi mellan 9.00-16.00. 

Pris: 600 kr för medlemmar och 900 kr för icke medlemmar. Medlem i föreningen blir du enkelt genom att sätta in 150 kr på 

bankgiro nr 758-2380 (glöm inte ange namn och mail-adress på meddelande raden) samt skicka ett mail till 

asa.karlsson@blixtmail.se med namn, mailadress, yrke och företag/arbetsplats. 

Anmälan: Genom att sätta in avgiften på bankgironr 758-2380 (kom ihåg att ange namn och mailadress) samt skicka ett mail 

till anna.gartvall@losningsfokus.se med namn, arbetsplats/företag och telefonnummer. Antalet platser är begränsat så först 

till kvarn gäller. Datum för sista anmälan är 5/10. 

Mer: Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår. 

Info: Anna Gartvall, 0705-911974 anna.gartvall@losningsfokus.se eller  

Göran Sörensson, 0722-467887 goran.sorensson@fogdarod.se  

Läs mer om föreningen på www.sflk.se 

Varmt välkomna! 
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