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Föreningen utökar!
av Eva Persson, ny redaktör för medlemsbladet

F

örst och främst vill jag tacka den avgående ordföranden och redaktören
Gunnar Törngren, för ett fantastiskt arbete i SFLK:s förening. Du har med
stor entusiasm bidragit till föreningens utveckling och vi är glada över att du
även framöver vill fortsätta att engagera dig i föreningens frågor, stort som smått.
Anna Gartvall och Göran Sörensson lämnar sina poster som ledmöter och för dessa två eldsjälar bockar jag mig djupt. Anna och Göran har lagt ned ett suveränt arbete med att bland annat arrangera föreningens öppna föreläsningsdagar runt om i
landet. Göran har också varit vår kassör sedan föreningen startat och har sett till att
vår ekonomi är i balans. Tackar er alla för allt ni har bidragit med!!
Detta innebär att Harry Korman från SIKT blir vår nya ordförande och vi hälsar
honom varmt välkommen till uppdraget! Posten som kassör är än så länge tom,
men vi hoppas att detta löser sig inom kort. Föreningen har utökats med tre nya
ledamöter, som presenteras på sidan 3. Vi är glada över att så många vill vara med
och fortsätta att utveckla föreningen. Föreningen ökar stadigt i medlemsantal och vi
har nu 272 medlemmar spridda över Sverige! Det är också glädjande att notera att
flera medlemmar vill engagera sig i föreningens arbetsgrupper. På sidan 21 kan du
läsa om arbetsgrupperna och vem som är kontaktperson för vilken grupp.
Efter årsmötet ser styrelsen ut så här:
Harry Korman – Ordförande

Gunnar Törngren – Ledamot

harry@sikt.nu

gunnar.torngren@telia.se

Cecilia Anelod – Vice ordförande

Lena Andersson – Ledamot

cecilia@anelod.se

lena.andersson@almhult.se

Åsa Karlsson – Sekreterare

Emmy Rastin – Ledamot

asa.karlsson@blixtmail.se

emmy.rastin@vasteras.se

Eva Persson – Redaktör

Jonas Wells – Ledamot

eva@clues.se

jonas.wells@fagersta.se
Kassör – för närvarande vakant
2

Medlemsblad #11

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Nya styrelsemedlemmar

Mitt namn är Jonas Wells och jag
jobbar som samordnare i Norra
Västmanlands Samordningsförbund.
Jag började arbeta med det lösningsfokuserade arbetssättet 2002 och har
därefter arbetat för att sprida och utveckla lösningsfokus i Västmanland. I
mitt arbete jobbar jag med organisationsförändring samt stöd till de rehabiliterande myndigheterna. I detta arbete har lösningsfokus en central plats
både som form för möten, utbildningar och samtal men också i innehållet.
Jag tror andra skulle säga att jag är
passionerad, noggrann och mångfacetterad i det jag gör! Kontakta mig
gärna.

Emmy Rastin heter jag, är 40 år och
bor i ett hus fullt av en man, fyra egna
barn o alla andras ungar, glädje och
utmaningar :-) Jag trivs som bäst i
kvinnors sällskap och i sammanhang
där jag behöver vara nyfiken på vad
som finns runt hörnet. På jobbet träffar jag ungdomar och tonårsföräldrar,
pedagoger, fritidsledare, poliser och
socialarbetare av alla de slag. Mest av
allt arbetar jag med coachning av tonåringar och deras familjer som vill
göra något annorlunda och till det
bättre i sina liv.

Jag heter Lena Andersson och bor i
Småland, Älmhult. Jag är socionom
och
har förmånen att arbeta som kurator
på förskolor och grundskolor i
Älmhults kommun. Jag kom i kontakt
med lösningsfokus i slutet av
90-talet och har sedan dess fortsatt…

3

Medlemsblad #11

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Årsmöte 2013

V

id årets års- och medlemsmöte höll vi till i Tollered, närmare bestämt i
den gamla skolan där numera Institutet för Lösningsfokus håller till. En
fantastisk miljö minst sagt både utomhus med dess gamla bruksmiljö men
även inomhus där medlemmarna skämdes bort med både trevlig samvaro, kaffe
och frukt men även flera uppskattade kortare föreläsningar. Mötet samlade ett 25tal medlemmar och förutom sedvanliga årsmötesparagrafer (se sidan 24) hölls flera
kortare föreläsningar och vi har summerat ett urval av dessa presentationer.

Michael Hjert talade om ”ADHD och Lösningsfokuserat arbete”.
Michael lotsar oss genom ett fängslande ämne, Lösningsfokus och ADHD på 35
minuter!
Steg för steg och på ett elegant sätt beskriver Michael de problem som uppstår vid
ADHD och på vilket sätt lösningsfokus kan vara behjälpligt genom att aktivera,
träna, utveckla och förbättra de färdigheter som hjälper individen att fungera.
En teori om ADHD är att förmågan att styra eller leda sig själv är sent utvecklad.
ADHD skulle förklaras bli en effekt av dåligt fungerande så kallade exekutiva funktioner. Enligt den teori (Barkley) som Michael berättar om så uppstår problem på
grund av bristen i exekutiva funktioner och inte i brist på kunskap om hur man gör.
De exekutiva funktionerna kan delas upp på följande sätt:
Inhibition: förmåga att stanna upp och hålla tillbaka sitt tänkande eller beteende.
Självreflektion: förmåga att bli medveten om sig själv och sitt beteende.
Tidsresor i tanken: förmåga att minnas bakåt och föreställa sig framtiden.
Prata med sig själv: förmåga att ha en inre dialog.
Hålla koll på känslor: Förmågan att inte låta känslorna gå överstyr.
Tankens lekplats: förmågan att bygga mentala modeller och simuleringar.
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Den ojämna utvecklingen av de exekutiva förmågorna ställer till det, man har kunskap om vad man borde göra men har svårt att få det gjort.
Den lösningsfokuserade filosofin och frågor så som
-

om det fungerar gör mer av det, eller
om det inte fungerar gör någonting annat
Vad hände innan?
Hur visste du att det var rätt sak att göra?
Hur vill du att det skall se ut
mirakel frågan

verkar fungera som booster, tränar och guidar självreflektion, tidsresor i tanken,
förmågan att tala med sig själv etc…
Tack Michael för den väldigt intressanta föreläsningen, alldeles för kort! Mer finns
att läsa om ämnet i boken Det finns alltid ett sätt, utgiven av Attention och Gothia
förlag. www.webbutik.attentio-riks.se
Vid pennan Jocelyne Lopez-Korman

Jocelyne Korman från SIKT hade fått rubriken ”Ett spännande
projekt” vilket onekligen även var spännande och handlade om familjehemsplaceringar av ensamkommande flyktingbarn.
Jocelyne presenterade ett nytt projekt, som hon tillsammans med Aviva Suskin
Holmqvist har utformat. Jocelyne har under många år arbetat med utbildning och
handledning av professionella som jobbar med ensam kommande flyktingbarn.
Projektet, som kallas för P.E.K, Projekt ensamkommande barn har sitt ursprung i
att många barn som blir placerade i familjehem inte lyckas. Det vill säga, att av 10
barn som placerats så var det endast för två barn som det fungerade för. De andra
åtta fick flytta tillbaka till institution eller byta familjehem. Detta väckte Jocelynes
och Avivas nyfikenhet; hur kom det sig att dessa två barn blev bra placeringar? Vad
var kännetecknande för dessa sammanhang? När de började utforska detta visade
det sig att:
- Det fanns en noggrann förberedelse innan själva flytten
- Att familjen kunde tala samma språk som barnet
5
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- Att det var en hållning, från alla professionella inblandade, av att ”nu är det
bestämt, nu ska vi hjälpas åt”
- Det fanns ett gott samarbete mellan personal på boendet och familjehemssekreterare
Projektet PEK kommer att bygga på att Jocelyne Korman och Aviva Suskin Holmqvist håller i nätverksmöten där planeringen av barnets flytt görs med de inblandade, utan att barnet är närvarande på själva mötet. De kommer inledningsvis börja
med 10 barn och av dessa ska hälften komma till familjehem som talar samma
språk som barnet. Några grundläggande tankar som finns i PEK är:
- barn är kapabla och experter
- barnet har inte mål att bli svenskar
- i regel ser barnet inte någon nytta med att flytta från institution till familjehem, då barnet anser att det bara är tillfälligt
- familjer vill göra sitt bästa för att stötta
Det är mycket intressant att PEK genomförs och utvärderas för att hitta bra former
och lärande i att göra en familjehemsplacering så bra som möjlig för barnet. Ett
viktigt jobb! Tack Jocelyne för en inspirerande och viktig presentation! Vill ni veta
mer om PEK kan ni kontakta Jocelyne Korman på: joce@sikt.nu
Vid pennan Eva Persson

Göran Sörensson, här i full färd med att visa videosnuttar på
temat ”Lösningsfokus och barn och ungdomscoacherna i Malmö”.

Cecilia Anelod berättar om sina funderingar som just nu passionerar henne på temat ”Aktiva och passiva handlingsstrategier” – se separat artikel
på sidan 8!
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Åke Drott illustrerade vad han menade genom binas liv och biodling på temat
”man är inte nån utan någon”. Och inte nog med det, här varvades prat och livemusik som förhöjde det hela ytterligare, utfört av Christer Lundborg.

Harry Korman lyckades sammanfatta ”Sju års forskning i microanalys” på 45 minuter …

Föreningen saknar för tillfället
kassör.
Du som vill bidra till föreningens
arbete och som finner uppdraget
som kassör intressant kan höra av
dig till Harry Korman på
harry@sikt.nu
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Aktiva och passiva handlingsstrategier
- ett sätt att tänka kring hur vi förhåller oss till
situationer som uppstår i relationer
Av Cecilia Anelod

Lösningsfokuserat synsätt
kring val

En central utgångspunkt inom det
lösningsfokuserade synsättet är betydelsen av val. De val som en person
har gjort har bidragit till sin nuvarande
situation och de val som en person
gör leder till nya möjligheter och mål.
Som lösningsfokuserad samtalsledare
är en uppgift att bringa klarhet i personens tidigare val, alternativa valsituationer och dess framgångar samt
möjliga framtida val. Personen har
därefter möjlighet att göra avvägda val
som är aktiva och medvetna. På så
sätt ökar denne sin förmåga att forma
sina möjligheter och livssituation.
Inom den lösningsfokuserade synsättet respekterar vi också människors
val som ett sätt att forma sitt liv.
Det jag ska göra nu är att försöka beskriva ett sätt hur val går till, som en
bakgrundskunskap när vi vill jobba
lösningsfokuserat.
Hela livet – ständiga
ställningstaganden
Forskning har visat att en person utsätts i genomsnitt för ca 45 000 valsituationer – varje dygn. En hel del av

dessa val är omedvetna, reflexmässiga
val, men cirka 7 000 är val som görs
mer eller mindre medvetet. Tanken,
vad vi som människor utsätter oss för
under ett dygn, kan kännas hisnande.
Febrilt försöker man avgöra vilka vägar som är smartast att vandra, fatta
beslut som är till största möjliga fördel
eller besluta och agera utifrån moraliska värderingar. Upplevelsen är inte
alltid att man väljer, eller ens står inför
en valsituation. Det är så integrerat i
den personlighet man är - så mycket
blir självklarheter. Ibland har valen
större betydelse och man måste fundera en stund över fördelar och nackdelar. Valen kan innebära stor vånda
och man går och drar på det i veckor
eller år. Andra val är lätta att göra,
nästan självklara.
Passiva val
Ibland undviker man att välja - men
att inte välja är också ett val. Att undvika att välja aktivt innebär att välja
passivt. Många av de val som man gör
under en dag är passiva val som är
kopplade till passiva handlingsstrategier. Strategierna, som vi har lärt in
från det att vi var små barn och sedan
vidare genom livet, blir efterhand automatiserade handlingsstrategier som
8

Medlemsblad #11

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

man utnyttjar för att undvika kortsiktiga förluster och/eller besvikelser.
Oftast i relation till någon person (eller flera personer) som man är beroende av. Man skapar en inre osäkerhet
i relationen till en speciell person eller
personer i vår omgivning. ”Om jag
väljer si eller så kommer det att innebära att jag inte är OK” är fantasin.
En impuls flyger genom huvudet: ”Jag
väljer inte alls!” eller ”Jag tar den lättaste vägen så att ingen blir sårad.”
Man väljer att inte ta ställning för att
minska risken för att inte vara OK.
Det som sker är att man nedvärderar
sin förmåga att göra ett aktivt genomtänkt val och/eller nedvärderar andras
förmåga att hantera de beslut som
man fattar. Ibland nedvärderar man
till och med betydelsen av att man
överhuvudtaget väljer.

Osäkert beteende

Flykt

Andras behov

Flykt eller kamp
I en frustrerad situation har de flesta
däggdjur två huvudstrategier; flykt
eller kamp. Människan är inget undantag. När en situation upplevs som hotfull eller frustrerande och man upplever att man inte kan göra ett välavvägt
adekvat val, reagerar man på samma
sätt. Man flyr eller vi går till attack.
Anledningen till att man använder en
av dessa strategier är att man inte tror
sig ha förmågan att hantera situationen på ett lämpligt sätt. I huvudet
skapas situationer som är ohållbara
vilket krånglar till valsituationen än
mer (som i sin tur föder nya fantasier).
Man är inne i ett passivt system.

Säkert beteende

Aggressivt beteende

Egna behov

Kamp
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Personer som agerar utifrån ett flyktbeteende kommer att uppvisa ett osäkert och defensivt sätt där andras behov nästan alltid kommer i första
rummet - utåt sett i alla fall. Personer
som agerar på ett burdust och aggressivt sätt hävdar däremot enbart de
egna behoven. Men till skillnad från
djur så har människor utvecklat en
förmåga att analysera och bedöma. Vi
kan ta in olika perspektiv, väga samman och hitta logiska lösningar där
både de egna behoven och andras behov tillfredsställs i en viss valsituation.
När både egna och andras behov kan
integreras på ett relativt objektivt sätt
uppvisar man ett säkert beteende (den
skuggade delen). Det innebär dessutom att man väljer aktiva och konstruktiva handlingsstrategier.
Stresstrappan
Stresstrappan är en förklaringsmodell
att översätta de två ytterligheterna i
ovanstående figur. Modellen har sin
utgångspunkt i makarna Shiffs teorier
om passivitet och nedvärdering. A o J
Shiff menar att varje gång som man
ställs inför olika problem och svårigheter har man två valmöjligheter. Det
första är att man kan använda hela sin
förmåga att tänka, känna och handla
för att lösa problemet. Det andra är
att nedvärdera och gå in i de inlärda
sätt (script) som skyddar oss för att
konfronteras med alltför hotfulla situationer. Man använder sig av ett passivt beteende där man omedvetet
nedvärderar sin (eller andras) möjligheter att hantera situationen.

Dessa passiva beteenden delar Shiff in
i fyra olika grundbeteenden:

• Att göra ingenting (strutsbeteende)
! personen ifråga nedvärderar sin förmåga att lösa
problemet eller situationen genom att ”fly” från
det. Det vanligaste sättet
är att inte göra någonting
som löser problemet
• Överanpassning
! personen nedvärderar sin
egen förmåga att handla
efter egen fri vilja. I stället styrs handlandet av
vad hon tror att andra
vill
• Agitation
! personen ägnar sig åt
meningslösa aktiviteter
(bita på naglarna, tvinna
sitt hår, stampa med fötterna, trumma med fingrarna etc) i stället för att
använda sin energi åt att
lösa problem
• Oförmåga, aggressivitet eller våld
! personen ”gör sig sjuk”
och kan då inte lösa problem utan andra tvingas
till det
! personen går till våldsamma handlingar
och/eller utbrott
Dessa passiva val innebär för personen en stor frustration och negativ
10
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stress. Personer eller grupper som
ständigt agerar inom stresstrappan
riskerar att tillfoga sig själv och andra
allvarliga men på sikt. Både fysiska
och psykiska.

att stanna upp och titta på fördelar
och nackdelar, hur man ser på det och
hur andra ser på det kan man ”vuxet”
titta på problemet och göra ett aktivt
val.

Aktiva handlingsstrategier

Kasam-begreppet belyser vikten av
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Till vardagsspråk kan man
översätta detta till känsla, tanke och
handling. Vad tänker du? Vad känner
du? Hur vill du handla? Dessa tre frågor är grundläggande för att aktivera
ett aktivt sätt att välja och skapa aktiva
handlingsstrategier.

För att ha tillgång till en aktiv problemhantering och inte fastna i gamla
mönster behöver man stanna upp och
fundera över vad man vill, samt vad
som är relevant att tillmötesgå utifrån
andras önskemål. I annat fall är det
lätt att valen blir automatiska. Genom

Känsla

Aktiva val
De flesta val man gör innebär inte
speciellt stor frustration. Man väljer
och det känns inte dramatiskt på något sätt. Men ibland ställs man inför
förändringar, problem eller situationer
som man förväntas ta ställning till och
som ibland har stor betydelse och påverkan på sitt liv. Exempelvis skall
arbetsplatsen omorganiseras och man
kommer att få helt andra arbetsupp-

Handling

gifter. Det kan också handla om upprepade situationer som vi successivt
accepterat men allteftersom blivit
obekväma i och upplever som negativa. Exempelvis har du med glädje kokat kaffe på morgonen på jobbet, fått
beröm för det, men efter att ha kokat
kaffe i fyra veckor tycker du att någon
annan faktiskt borde göra det. Ett
problem eller en situation har uppstått
som du behöver ta ställning till.
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Ett aktivt val förutsätter:
1

medveten om problemet

2
det går att göra något åt
problemet
3
det finns lösningar på
problemet
utifrån detta kan man agera på tre nivåer
1

påverka

2

acceptera

3

göra något helt annat

Påverka
Med tillgång till meningsfullhet (känsla), begriplighet (tanke) och hanterbarhet (handling) kan man ta sig an
problemet. Det vanliga är att det första steget är att påverka problemet
eller situationen i en riktning som är
mer accepterbar; försöka förändra
eller argumentera sakligt och lyssna på
andras argument. Vanligtvis kommer
en överenskommelse till stånd på
denna nivå. Alla känner sig någotsånär
nöjda med eventuella kompromisser
och överenskommelser.
Acceptera
Men ibland är det inte möjligt att få
till stånd en förändring på problemet.
Situationen är inte sådan att man har
möjlighet att få det som man vill –
inte ens en kompromiss. Men efter ett
noga övervägande av för- och nackde-

lar är kanske det bästa alternativet att
trots allt acceptera problemet eller
situationen som den är. Acceptans
med tillgång till hela ens ”vuxna jag”
kan ge lugn och fortsatt handlingskraft. Acceptans utifrån ett automatiskt ”överanpassat beteende” skapar
däremot en inre stress och känsla av
att vara otillfreds (ser andra som bovar och nedvärdera sig själv).
Göra något annat
Det finns situationer och problem
som inte går att acceptera. Hur skall
man på ett aktivt sätt förhålla sig till
detta? Efter att ha tittat på alla fördelar och nackdelar kommer man kanske fram till; ”för att inte göra våld på
mig själv är det bästa alternativet att
göra något helt annat”. Att ta konsekvenserna av en alltför omöjlig situation genom att göra något helt annat
är ett stort svårt val, men någon gång
nödvändigt för att inte tappa självkänslan eller den egna handlingsförmågan. Genom att ta detta aktiva val
betyder dessutom att man avstår från
att ”lägga orsakerna hos andra” eller
skyller på ”den omöjliga” situationen/problemet. Om man däremot
ägnar sig åt hämndaktioner eller anklagelser (om än bara för sig själv) innebär detta att valet är utifrån flykt
eller kamp, och man har snärjt in sig i
stresstrappan.
Min avslutande fråga är: hur hjälper
vi människor med våra lösningsfokuserade frågor att göra fler aktiva
val och förbli i det så kallat säkra
beteendet?
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”Friskare Norberg”
- en hälsobefrämjande gruppverksamhet på Norbergs vårdcentral
av Eva Dickfors von Knorring

Fakta
Norberg är ett fd gruvsamhälle med
ca 6000 invånare, beläget i norra delen
av Västmanland
”Friskare Norberg” startade 2009 som
ett projekt med medel från Norra
Västmanlands samordningsförbund, i
syfte sänka ohälsotalet i Norberg.
Ohälsotalet låg högt, i juni 2008- 47,8
dagar i jämförelse med 37,1 dagar för
riket samma månad.
Idag är ”Friskare Norberg” ett framgångskoncept och implementerat i
verksamheten. 35 grupper har genomförts med lösningsfokus som metod.
Alla med någon form av ohälsa erbjuds delta. Om man inte är sjukskriven kan man vara förebyggande sjukskriven den tid man deltar i gruppen.
Grupper startar kontinuerligt.
Gruppen som består av 6-8 personer
träffas 3 timmar, 3 ggr/vecka under 3
veckor. Ett inledande enskilt informations/introduktionssamtal hålls och
också ett avslutande enskilt samtal
Undertecknad socionom/ kurator är
ansvarig för träffarna, men också
sjukgymnast deltar en stund vid varje
tillfälle.

Många lever idag ett stressigt liv och
oavsett om bekymren är stressrelaterade eller inte vill vi ge patienterna ett
tillfälle att få stanna upp och reflektera
över vad man vill och vad man behöver för att komma vidare i sin strävan
till någon form av förändring vad gäller sin hälsa/livsstil/livskvalitet.
Vi ”säljer in” verksamheten som en
”kravlös kurs och reflektionstid i
grupp” (med betoning på reflektionstid) Deltagande är naturligtvis frivilligt
och det är ok att prova.

Min roll
För 5 år sedan gick jag grundutbildningen i lösningsfokus genom CLUES. Jag fick ytterligare kunskaper men
framför allt nya värdefulla insikter!
Nya insikter om språkets betydelse
och min egen roll.
När man som jag har många års erfarenhet av ”vårdarbete” är det lätt att
hamna i fällan att försöka övertyga,
och tro sig veta vad patienten behöver. I vårt arbete har vi under åren
upplevt denna missbedömning upprepade gånger. Det är så lätt att förivra
sig, börja plocka bland sina ”verktyg”
och metoder, dra förhastade slutsatser, generalisera och patienten riskerar
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därmed mista huvudrollen i sitt liv.
Insatser gör ingen skillnad, människor
blir beroende av vård, uppgivna och
hjälplösa.
Jag ville bli snickare, men trots att jag ansågs ”praktiskt lagd” så hade mina föräldrar en rad argument emot att jag skulle göra
något så ”okvinnligt” som att gå som snickarlärling. Jag gjorde ”som pappa sa”, läste
vidare och utbildade mig till socionom.
För en tid sen städade jag vårt förråd. Där
låg en gammal pinnstol och jag kom att tänka på min gamla farfar. Farfar var snickare
och en duktig hantverkare.
Stolen ingick som en nödvändig möbel i mitt
första ”lågbudget-hem”, var vinglig och väckte irritation hos den som nödgades sitta på
den. Jag försökte flera gånger ”ta itu” med
stolen, laga den, men stolen förblev ostadig.
Vid en släktmiddag hos oss, varnade jag för
stolen som var vinglig och troligen höll på att
gå sönder.
Min farfar deltog sällan i några livligare
diskussioner. Han gjorde nu heller inget väsen av sig när han senare under tillställningen tyst bad gästen resa på sig, vände stolen
upp och ned, flyttade en ”tass” från ett stolsben till ett annat, och nu stod stolen stadig!.
Vilket ”hantverk”!
Jag låter denna upplevda lilla episod få
bli en metafor för hur jag idag ser på
min roll som socionom/kurator/
gruppledare.
Jag blev inte snickare, men kan likväl
vara en duktigt ”hantverkare”… som
min farfar.

Min farfar hade inget behov av att visa
sin kunnighet, även om han innehade
ett rikt kunnande och kände stark yrkesstolthet. Han frågade heller inte i
första hand efter verktyg som hjälp,
vilket ju egentligen inte kulle vara förvånande när man har en trästol som
behöver lagas och han var definitivt
inte i närheten av tanken att plocka
isär stolen för att därefter ”sätta ihop
den ordentligt”!
Nej, tillbakalutad satt han länge och
studerade stolen för att verkligen förstå
vad som felade, därefter gjorde han
rätt åtgärd, och dessutom med små
medel.
På min tjänst som kurator arbetar jag
50 % med grupper. Jag försöker applicera lösningsfokus i grupperna och
jag har så här långt fått förmånen träna på lösningsfokus i 35 grupper.
Inte så sällan får jag frågan: ”Men…
hur orkar du? Hur orkar du lyssna till
problem hela dagarna…?” Mitt svar är
idag: ”Jag lyssnar inte till människors
problem i första hand”. Idag försöker
jag lyssna till vad patienterna vill och
hoppas, önskningar och drömmar.
Jag lyssnar till och hör hur människor
lyckas hantera svåra situationer och
omständigheter. Jag får så gott som
dagligen till mig berättelser som vittnar om människans förmåga att leva
vidare och hitta lösningar och framgång i livet. Och i en krass balansräkning så ger det mig mer energi än tar
energi!
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Med några lösningsfokuserade visdomsord i min ”manual”, så tränar jag
vidare ...
”Om det inte är trasigt, ha inte sönder det”,
” Gör mer av det som fungerar”,
” om det inte fungerar, gör något annorlunda”,
” Går det för långsamt, sänk farten”

Röster från deltagare
”Det har varit tufft tidsmässigt och
energimässig att delta i kursen i och
med mitt stora behov av återhämtning, men det har varit oerhört bra
med fokus på lösningar och positiv
energi och gemenskap. Blivit som en
god vana…”
”Bra kurs, bra att få lära sig tänka
själv.. Bra och varierande. Tryckt på
att kropp och själ hör ihop. Visar att
det går att förbättra sin hälsa själv.
Bekräftat sådant som jag tidigare vet
men har haft svårt att acceptera.
Väcker tankar och eftertänksamhet”.
”Att gå hemma och grubbla över sin
sjukdom blir man inte friskare av.
Däremot mår man definitivt bättre av
att träffa andra, diskutera, röra sig, lära
sig nya saker, skoja med andra i samma situation. Att vara i grupp ger perspektiv och det håller även igång humorn. Det är livsviktigt”.
”Man lär sig mycket och vissa övningar som jag lärt mig av sjukgymnasten

och som jag mår bra av, de gör jag
hemma nu”.
”Jag har fått lite nya tankar och förstår
bättre varför jag reagerar som jag
gör”.
”Det här var precis vad jag behövde
just nu, att möta vänliga människor
och jag har fått ett lite annat perspektiv på mig själv”.
”Hade jag inte fått Friskare Norberg
kursen så här snabbt efter min sjukskrivnings start hade jag behövt massa
tid med kurator för att hålla fokus på
att komma framåt och vidare och inte
deppa ihop totalt”
Är du intresserad av att höra mer om
verksamheten? Kontaktuppgifter:
Eva Dickfors von Knorring
Socionom/kurator
Norberg Vårdcentral
Borgvägen 3
738 30 Norberg
Tel 021-17 68 29
eva.dickfors.von.knorring@ltv.se
Vill Du veta mer om resultat ohälsotal
respektive försöjningsmått i Norberg?
Gå in på Norra Västmanlands Samordningsförbunds hemsida
www.samordningnv.se
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Någonstans gick det fel och jag har gått vilse
av Rolf Palmblad

I

mplementeringen från stat och
kommun är i full gång med att
få oss att förstå den nya läroplanen. Det drabbar mitt tänkande
och min planering. Till vilken grad vet
jag helt och hållet ännu. Jag försöker
tyda de nya riktlinjer som kommer
och vad det innebär för mitt arbetssätt. Det är lätt att mitt och elevernas
fokus hamnar på bedömning och vilka
krav som finns för att bli godkänd.
Det räcker att jag lyssnar på vad man
säger i radion och tv eller läser i tidningen för att förstå att just nu ligger
fokus på skolan och att den måste
förändras.
Lärarna måste förändra sitt arbetssätt
om det ska gå bättre för eleverna i
skolan. Det visar inte minst resultat i
undersökningar som man gjort. Vad
som är orsaken strider man om i alla
medier och i lärarrummet följer diskussioner om vad som gått snett. De
flesta är överens om att den nya läroplanen är bra och att man måste förändras. Till vad och hur det ska se ut
får framtiden visa. Vad det innebär
när så mycket fokus på det negativa
träffar en lärarkår är svårt att förutse.
Om man inser att det finns en rad fak-

torer som är avgörande för mig att
lyckas i klassrummet måste man inse
att ensam kommer jag inte klara det.
Förutsättningar måste vara på plats
och det innebär att en organisation
som inte ger de möjligheter som behövs för läraren kommer få konsekvenser.
Det är lätt att förvirras och bli desorienterad. Direktiv som är diffusa och
arbetsbeskrivningar som lägger mycket arbete på läraren tar bort fokus på
lärandet. Att beslut från ledningen
som är tagna ofta är lätta att ändra gör
det inte lättare för läraren. Det är då
som fokus på det som ska göras är
som viktigast. Jag har alltid lutat mig
på först och främst på forskning och
det då det har gått som bäst för mig
och eleverna. Kreativiteten har varit
en viktig del i att få energi i klassrummet. Eleverna har varit fokuserade på att göra. I implementeringen för
Lgr 11 har jag delvis gått bort mig.
Fokus har hamnat på hur vi ska kunna
visa på kunskaper hos elever. Bedömningen har blivit en viktig och återkommande del av mina tankar. Eleverna frågar ofta om de har E eller A
och jag har försökt svara dem att jag
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tycker att det är ett A ibland och C
ibland men innerst inne är jag inte
övertygad och vet inte säker. Jag vet
inte vilka nivåer som en elev ska visa
för att jag ska ge den E eller ett C och
det skapar en inre osäkerhet i mitt arbetsätt. Jag har ringt skolverket och
Primgruppen som inte kan visa på
tydliga gränser för min bedömning.
Framför allt skapar det en osäker planering där planeringen går ut på hur
jag ska få eleven att visa vad den kan
när det innan har handlar om att få
eleven till att förstå och begripa. Jag
tagit fram matematikboken för att få
stöd men det har bara gjort att jag har
hamnat i en mental förvirring. Inte
blev det bättre av att diskussioner med
andra matematiklärare uteblev då det
var meningen att det skulle ske.
Jag vill leva upp till mitt uppdrag samtidigt som jag inte vet gränserna för
vad bedömning innebär samtidigt visar det tydligt på att jag måste ta hjälp
av andra lärare eller högskolan. Jag
måste se till att jag får till pedagogiska
samtal med lärare som ligger på samma tankenivå. Jag måste även se till att
jag inte släpper idén på att skolan ska
styras av beprövad forskning och att
mitt lärande utvecklas med min syn på
mitt lärande görs via reflektioner. Jag
måste skapa utrymme för detta.

Det är här som lösningsfokus kommer in i bilden. Med hjälp av rätt fokus och idén om lärandet och utveckling ska jag hitta rätt. Barn ska bli tagna och gripna av situationen. Jag ska
skapa lektioner som är roliga och intressant som griper tag i barnen.
Douglas Black och att arbeta som matematiker måste genomsyra tillvaron.
Jag måste även se till vilka behov barnen har genom ständigt lyssna till vad
de säger. Bedömningen får komma i
andra hand. En del i detta måste bli
återkommande tankar var fokus ligger
och jag måste ständigt reflektera varje
vecka hur det går på den här bloggen.
• Ta hjälp av andra skriv och sök hos
andra skolor
• Blogga och reflektera
• Fokus ska ligga på roliga och intressanta lektioner
• Lösningsfokus ska genomsyra lyssna
på eleverna
• Beprövad forskning ska leda verksamheten
Texten tidigare publicerad på bloggen Löningsfokus – om lösningsfokuserat
tänkande i skolan
http://losningsfokus.wordpress.com/
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Temanummer om lösningsfokus

S

edan några år tillbaka har lösningsfokus blivit en viktig del
inom Riksförbundet Attention.
Attention är en rikstäckande intresseorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar
och vuxna med neuropsykiatiska
funktionsnesättningar (NPF), så som
exempelvis ADHD och Asbergers
syndrom. Attentions medlemmar består av både anhöriga och
barn/ungdomar/vuxna med egen
funktionsnedsättning samt yrkesverksamma som möter målgruppen.
I våras gav bokförlaget Gothia tillsammans med Attention ut boken
”Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus
och ADHD” och tidigare har boken
”Här, nu och framåt. Lösningsfokus - gör
mer av det som fungerar” publicerats.
Senaste publikationen är ett temanummer om lösningsfokus som gick
ut som bilaga till Attentions medlemstidning. Vi har nu möjlighet att länka
till tidningen.
Tidningen består av intervjuer med
yrkesverksamma som arbetar utifrån
ett lösningsfokuserat förhållningsätt,
varvat med experiment och ”provapå-frågor”. Johan Bysell som arbetar i

Attentions Fri-projekt och tagit initiativ till tidningen menar att en viktig
del i deras arbete är att beskriva lösningsfokus på ett lättillgängligt sätt
samt att göra förhållningssättet direkt
användbart i vardagen, såväl för målgruppen själva som för yrkesverksamma som möter målgruppen.
! Många är överens om att det är
viktigt att uppmärksamma och
stärka resurser när livet är tufft
och inte minst för vår målgrupp, men frågan är hur vi gör
det? Här ser vi att det lösningsfokuserade förhållningssättet är
till stor hjälp, säger Johan.
Tidningen hittar ni här:
http://www.attentionriks.se/images/stories/projekt/pdf/A
ttention%20Fri/losningsfokusbilaga.pdf
För mer information om Attentions
projekt och arbete med lösningsfokus
går det bra att kontakta Johan direkt
genom e-post:
johan.bysell@attention-riks.se

"
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SFLK:s arbetsgrupper

I

nom föreningen finns idag fem arbetsgrupper som har lite olika inriktningar.
Syftet med dessa grupper är att driva frågor som går i linje med föreningens
ändamål och syfte. Arbetet med de frågor föreningen driver kommer att fortsätta som tidigare, med olika arbetsgrupper - medlemsbladet, konferenser, utbildningsfrågor, workshops och det vetenskapliga rådet. Minst en i varje arbetsgrupp är
dessutom med i styrelsen för att underlätta både beslutsvägar och kommunikation.
De olika arbetsgrupperna är inte på något sätt slutna grupper utan alla som vill och
har möjlighet att göra en insats - av valfri storlek - är hjärtligt välkomna. Fundera
gärna på om just du är intresserad av att ingå i någon av arbetsgrupperna, ett jobb
som oftast är mer roligt än betungande, och skicka ett mail till kontaktpersonen.

* Vetenskapliga rådet
Försöker ha koll på forskningsläget, frågor om evedens och vilka frågor som kan
drivas för att föra Lf framåt. kontaktperson är Gunnar Törngren,
gunnar.torngren@telia.com

* Utbildningsgruppen
Utforskar bl.a. möjligheterna till en utbildning på akademisk nivå, kontakt person
Cecilia Olsson, cecilia@anelod.se

* Workshop-gruppen
Ser till att det anordna öppna föreläsningsdagar i syfte att sprida LF. Har du tips på
ämnen som du vill höra eller sprida kontakta Emmy Rastin,
emmy.rastin@vasteras.se

* Hantverkskonferensgruppen
Gruppen är engagerad i Hantverkskonferensen som kommer att gå av stapeln i 2021 mars 2014. Vill du delta i arbetet kring konferensen kontaktar du Harry korman
harry@sikt.se
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* Medlemsbladet
Försöker att få ut vårt medlemsblad några gånger/år och behöver bidrag till artiklar, anekdoter, recensioner på böcker, fallbeskrivningar och vad annat du tror kan
vara intressant för våra medlemmar. Vill du bidra kontaktar du Eva Persson
eva@clues.se

Den 8:e november arrangerade SFLK och Södra Sveriges förening för
systemisk terapi och familjeterapi en samtalsdag med vetenskapsjournalisten och författaren Robert Whitaker. Temat var:
Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa?

Dagen hölls i Tandläkarhögskolans lokaler i Malmö och var välbesökt.
Ett referat från det spännande innehållet dyker upp i ett kommande
medlemsblad.
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Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi
Inbjuder till en diskussions- och inspirationsdag på teman:

Signs of safety och Lösningsfokuserat arbete inom socialtjänsten
Vi bjuder 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. Dagen riktar sig till
alla som arbetar inom socialt arbete.

Signs of Safety
Tomas Embreus, socionom sedan 30 år och licencierad utbildare och konsult
inom Signs of Safety. En av dem i landet som har längst erfarenhet av modellen. Tomas arbetar heltid sedan 2007 med att utbilda och handleda socialarbetare runt om i landet i Signs-of-Safety. Läs mer om Tomas Embreus på
www.embreus.se

Lösningsfokuserat arbete inom socialtjänsten ! "
Gunnar Törngren är socionom, handledare och utbildare. Författare till bland
annat boken Utredning som förändringsverktyg. Han har mångårig erfarenhet
av metodutveckling, utbildning och handledning inom socialt arbete. Läs mer
på: www.gunnar-utbildning.se

När och Var:

Stockholm: 16 december 2013 kl 10-16
Lokal meddelas vid anmälan.
Pris: 600 kr för medlemmar och 900 kr för icke medlemmar. Medlem i föreningen
blir du enkelt genom att gratis registrera dig på hemsidan (www.sflk.se)
Anmälan: Genom att sätta in avgiften på bankgironr 758-2380 (kom ihåg att ange
namn och mailadress samt vilket datum) samt skicka ett mail till
anna.gartvall@losningsfokus.se med namn, arbetsplats/företag och telefonnummer.
Antalet platser är begränsat. Datum för sista anmälan är 14 dagar innan resp datum.
Info: Anna Gartvall, 0705-911974 anna.gartvall@losningsfokus.se
Läs mer om föreningen på www.sflk.se

Varmt välkomna!
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Protokoll fört vid SFLK årsmöte 2013
Tid och plats: 5 oktober 2013 i Tollered, Göteborg

§ 1 Föreningens ordförande Gunnar Törngren öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande
Som ordförande för årsmötet väljs Gunnar Törngren.

§ 3 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Som sekreterare för årsmötet väljs Åsa Karlsson och som protokolljusterare väljs Jocelyne
Lopez Korman samt Emmy Rastin.

§ 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet konstaterade att det har utlysts enligt SFLK:s stadgar.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 6 Styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret
Styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret; SFLK har haft få aktiviteter under
2013 i jämförelse med 2011 och 2012. Föreningen har en god ekonomi och tillgångarna uppgår till 32 155 kronor. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens ekonomiska redovisning.

§ 7 Revisionsberättelse
Föreningen har stått för styrelseledamöternas kostnader i samband med resor och övernattningar vid de inspirationsdagar (bl a i Karlstad) som SFLK har arrangerat. För dagens årsmöte
har Göteborgs Institut för lösningsfokus upplåtit sin lokal i Tollered utan kostnad. I övrigt har
styrelseledamöter, vid alla föreningens arrangemang, ställt upp ideellt vilket har bidragit till
att föreningens kostnader har hållits nere. Den ekonomiska redovisningen har godkänts av
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föreningens revisorer Irene Jönsson och Lisa Walter. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens
revisionsberättelse.

§ 8 Ansvarsbefrielse för den avgående styrelsen
Årsmötet beslöt att godkänna ansvarsbefrielse för den avgående styrelsen.

§ 9 Val av styrelse
Göran Sörensson och Anna Gartvall meddelar att de önskar avgå som styrelseledamöter.
Nuvarande styrelse är Gunnar Törngren, Cecilia Anelod, Anna Gartvall, Göran Sörensson,
Harry Korman, Eva Persson och Åsa Karlsson. Alla nuvarande styrelseledamöter, förutom
Göran Sörensson och Anna Gartvall, väljs enhälligt om för ytterligare ett år i SFLK:s styrelse.
Valberedningen föreslår Lena Andersson och Jonas Wells som nya ledamöter i styrelsen.
Lena är skolkurator i Älmhult och i Norra Västmanlands samordningsförbund. Eva Persson
föreslår två personer som ledamöter, båda närvarande på dagens årsmöte; Emmy Rastin och
Ingalill Tellskog. Alla fyra beskrivs som kunniga, engagerade och drivande personer. Årsmötet röstar ja till att Lena Andersson, Jonas Wells, Emmy Rastin och Ingalill Tellskog väljs in
och de hälsas alla välkomna som nya styrelseledamöter i SFLK.
Gunnar tackar avgående ledamöterna Anna och Göran för deras engagemang och insatser i
SFLK.

§ 10 Val av två revisorer
Årsmötet beslutar att välja Irene Jönsson och Lisa Walter som föreningens revisorer.

§ 11 Val av valberedning om tre personer
Årsmötet beslutar att välja Jocelyne Lopez Korman, Karin Wallgren-Thorslund och Aviva
Suskin-Holmqvist som valberedning.

§ 12 Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Budget ej fastställd – ställning tas vid behov.
När det gäller medlemsavgift för kommande verksamhetsår beslutar årsmötet att denna sätts
till 0 kronor.
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Årsmötet diskuterar vikten av att försöka ”få snurr” på inspirationsdagarna igen som ett sätt
att få in pengar till föreningen. Det behövs dock folk som kan ta ansvar för att anordna dessa
dagar.

§ 13 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 14 Övriga frågor
SFLK:s arbetsgrupper behöver förstärkning, framförallt gäller detta workshopgruppen, hantverkskonferensgruppen och till arbetet med medlemsbladet. I varje arbetsgrupp bör finnas en
medlem från styrelsen.

Hantverkskonferensgruppen:
Harry Korman, Gunnar Törngren, Jonas Wells (?Eva frågar), Björn Johansson (?Eva frågar)

Workshopgruppen:
Emmy Rastin, Ingalill Tellskog, Sussan Öster (?Eva frågar), Gun-Eva Långdahl (?Eva frågar)

Utbildningsgruppen:
Aviva Suskin-Holmqvist, Jocelyne Lopez Korman och Cecilia Anelod

Vetenskapliga rådet:
Harry Korman, Karin Wallgren och Gunnar Törngren

Medlemsbladet
Eva Persson(redaktör), Jörgen Andersson och Martin Söderqvist

§ 15 Mötet avslutas
Gunnar Törngren tackar mötesdeltagarna och avslutar årsmötet.
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Föreningens ändamål och syfte
• att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom den lösningsfokuserade korttidsterapin och dess gränsområden
• att främja spridning av vetenskapliga och eljest användbara arbeten genom publikationer och konferenser
• att representera den lösningsfokuserade korttidsterapins intressen i offentliga
sammanhang och aktivt driva frågor som rör detta
• att verka för spridning och information om den lösningsfokuserade korttidsterapin som behandlingsmetod
• att främja kontakterna mellan de, inom den lösningsfokuserade korttidsterapin,
verksamma inom och utom Sverige
• att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd

Till sist:

God jul
tillönskas alla SFLK:s medlemmar
av medlemsbladets redaktion
Eva Persson
Jörgen Andersson
Gunnar Törngren
Martin Söderquist
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