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ommaren är här och vi blickar framåt, mot kommande konferenser och ut-
bildningar. Som SFLK-medlem är du förstås först med att få veta det senaste 

och det kommer att finnas formidabla möjligheter till förkovran framöver! 
 

Spana till exempelvis in den kommande Hantverkskonferensen (se sidan 5). För 
ett tiotal år sedan hölls det två liknande nationella konferenser, båda gångerna i 
Stockholm och i arrangemang av FKC Mellansjö. 
 

Poängen, då som nu, är att praktiker delar med sig av sina erfarenheter. På hant-
verkskonferensen är det inte the usual suspects – det vill säga de som du alltid får lyss-
na på när du åker på EBTA och andra sådana konferenser – som håller i work-
shops utan folk som utvecklar, återuppfinner och brottas med metoden landet runt, 
dagligen och stundligen i många skiftande sammanhang. 
 

Självklart är det också mycket värdefullt att träffa och lyssna på de välkända förelä-
sarna/workshophållarna. Vi får anta att många av dem kommer att mingla runt på 
den årliga släktträffen - förlåt: internationella konferensen ska det vara - EBTA i 
Bern i september (sida 18-19). 
 

Men i år har det seglat upp ett starkt alternativ för den som söker sig utomlands. 
Association for the Quality Development of Solution Focused Consulting and Tra-
ining (SFCT) bjuder in till forskningskonferensen Orienting solutions på universi-
tetet i Hertfordshire (se sidan 7-8). Så här skriver en av initiativtagarna, Mark 
McKergow, i ett mail till Harry Korman: ”I am very excited to let you know about 
the first SFCT Research Conference /.../ This is a real first - bringing together 

SF scholar-practitioners, academics from philosophy, nursing and social work and 

mental health and related fields including narrative and enactive.”. Listan på 
föreläsare är redan mycket intressant. 
 

Ett absolut förstatillfälle på svensk mark är den internationella Single Session-
konferensen i Malmö (se sidorna 13-17). En unik chans att få en inblick i en mycket 
spännande terapiform – ett samtal. How brief can you go? Om du är uppmärksam 
ser du att sista anmälningsdag har varit och arrangörerna tycks ha gått på semester, 
men vi väljer att ta med informationen igen så du kan kolla upp om det finns plats 
kvar. 
 

Oavsett vilken konferens du väljer kan du dock vara säker på en sak: festerna är 
mycket roligare än på motsvarande evenemang med annan terapeutisk inriktning 
(möjligen undantaget Milton Ericson-sällskapets). När det gäller vetenskaplighet 
har undertecknad därvidlag en omfattande, evidensbaserad empiri med randomise-
rade kontrollgrupper och hela baletten. Hur det kommer sig att lösningsfokuserade 
praktiker har roligare? Något att fundera över i hängmattan!   
  
Jörgen Andersson, medlemsbladsmedhjälpare 

S 
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SFLK-studie:Lösningsfokus 
på Socionomutbildningen 

av Gunnar Törngren och Cecilia Anelod 

 

bland när man möter socionompraktikanter, eller nyutbildade socionomer, kan 
det vara svårt att låta bli att ställa frågan om hur mycket av lösningsfokus som 

ingått i deras utbildning. Ett ganska vanligt svar "mellan tummen och pekfingret" är 
att det ingått som ett litet delmoment, men utan större fördjupning. Ett allmänt in-
tryck är även att det betraktas som en del av, eller "ungefär samma sak" som, MI, 
KBT och systemiskt arbete. 
 
För att ta reda på mer om hur lösningsfokus behandlas inom socionomutbildning-
en har SFLK gjort en liten studie i ämnet och skickat ut enkäter till de programan-
svariga vid nio socialhögskolor. Svarsfrekvensen har varit låg; endast tre svar har 
inkommit.  
 
Det är alltid vanskligt att dra långtgående slutsatser av en så låg svarsfrekvens men 
av svaren att döma, tillsammans med den tidigare beskrivna känslan, förefaller det 
som om Lösningsfokus ingår som en liten del av utbildningarna och samtidigt as-
socieras i hög grad till MI och systemtänkande. Det är lätt att få intrycket att de vä-
sensskilda grunderna inte får något större utrymme i utbildningarna. 
 
Frågorna och svaren: 
 
1. I viken omfattning ingår Lösningsfokus i grundutbildningen? 
 
• På termin 2 använder vi MI, motiverande intervju-litteratur och i samband med 

det tar vi också upp lösningsfokuserat arbete. Också på termin fem och i prak-
tikkursen tas lösningsfokuserat arbete som metod upp (som en metod bland 
andra). Ingen speciell bok har använts 

• Tre dagar i en valbar kurs på socionomprogrammets sjunde termin med före-
läsningar varvat med övningar. 

• Tas upp i samband med beskrivning av terapier och metoder ex då systemteo-
rin, dess ursprung och utveckling beskrivs. Tas även upp i samband med sam-
talsmetodik. Så det finns inget enskilt fokus på lösningsfokuserad terapi. Det är 
en av andra metoder som presenteras. 

 
 
 

I 
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2. Vilken kurslitteratur ingår i så fall i dessa moment? 
 
• se ovan 
• Interviewning for solutions, de Jong, Berg 
• Familjeterapins grunder (Lundsbye mfl), Nätverksbollen (Forsberg o Wallmark), 

Kommunikation i praktiken (Eide o Eide) 
 
3. Finns planer på att öka/minska kursinnehållet om Lösningsfokus? 
 
• Varken ja eller nej. 
• Det finns planer på att tidigare i utbildningen introducera metoden, alternativt 

MI, då den passar väl in i socionomutbildningen. 
• (3) Nej 
 
 
4. Finns Lösningsfokus med på någon avancerad utbildningsnivå (såsom 
magisterprogrammet eller liknande)? I så fall i vilken omfattning? 
 
• Nej 
• Den sjunde terminen på socionomprogrammet är på en avancerad nivå 
• Nej 
 
5. Övriga synpunkter och kommentarer? 
 
• - 
• - 
• - 
 

 

 
OBS ! ! ! Ska du anordna en workshop, hålla en 
kurs eller har du skrivit en bok? Du vet väl att du 
kan annonsera i SFLKs medlemsblad? Ta kontakt 
med redaktionen för prisuppgifter! 
Maila: gunnar.torngren@telia.com 
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ÄNTLIGEN - NY 

HANTVERKSKONFERENS !!! 
 

fter mycket planerande fram och tillbaka har vi nu nöjet att meddela att nästa 
så kallade hantverkskonferens (den första i SFLK:s regi) blir av redan under 

våren nästa år. 

Vad är en hantverkskonferens?  Hela tanken med en hantverkskonferens är att de 
som gör ”hantverket” ska få en chans att berätta om sitt arbete rent konkret. Ni 
kan exempelvis presentera i ”workshops” hur ni arbetar med LF i er löpande verk-
samhet, med era klienter, i särskilda projekt, i grupper, inom er organisation etc! 
Det kan vara om lösningsfokuserat arbete inom socialtjänst, skola, organisation och 
ledarskap, hälso- och sjukvård och så vidare. Vill du bara komma och lyssna går 
även det givetvis bra och här finns möjlighet att knyta kontakter med likasinnade, 
delta interaktivt, lära av varandra och ha kul och trevligt. Här kan du inte höra nå-
gon av de ”vanliga” utbildarna och handledarna tala (de kommer däremot antagli-
gen att finnas med i publiken).  

Mycket tid kommer att ges för diskussioner, nätverkande och olika typer av interak-
tioner och ha kul ihop. Kanske till och med knyta nya kontakter. 

Är du intresserad av att dela med dig av Ditt arbete, erfarenheter eller annat som 
kan vara av intresse? Har Du inte funderat på det tidigare så är det dags att fundera 
på det redan nu. Reservera dagarna, skicka in din idé om vad du vill presentera och 
anmäl dig/er! 

När: 20-21 mars 2014 

Var: Kockums fritid i Malmö 

Anmälan: www.sflk.se 

Kostnad: Konferensen anordnas till självkostnadspris och vi strävar efter att 
hålla priset under tusenlappen (inklusive lunch och kaffe båda dagarna). 

Mer information kommer i nästa medlemsblad.

E 
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Ny vetenskaplig tidskrift kring 
lösningsfokuserad metod 

- av Caroline Klingenstierna 

 

 augusti kommer det första numret av International Journal of Solution-
Focused Practices (IJSFP). Det är en vetenskaplig tidskrift helt inriktad på 

utvecklingen inom området lösningsfokuserade arbetsätt. Initiativtagare är Solu-
tionwork/Framtidsfokus Institutet i Stockholm med mig, psykolog Caroline Kling-
enstierna, som chefredaktör. I redaktionen finns många internationellt erkända be-
handlare, utbildare och forskare. 

Tidskiften är gratis på internet och man kommer även kunna köpa en fin version på 
papper om man föredrar det. 

Om du arbetar lösningsfokuserat och är intresserad av att prova att skriva inom en 
vetenskaplig ram så är detta rätt forum för dig. Kontakta gärna mig när du funderar 
på att skriva något, så kan jag ge lite tips om vad man kan tänka på för att underlät-
ta. På sidan www.ijsfp.com finns även grundläggande tips och information inför 
skrivandet. 

Om du har forskning eller idéer kring lösningsfokus som du vill presentera i en ve-
tenskapligt upplagd artikel internationellt så kan du räkna med vi kommer välkom-
na ditt bidrag. 

Vi välkomnar till exempel, artiklar med beskrivningar av behandlingsprogram med 
et lösningsfokuserat synsätt, eller om du vill göra en intervju med någon som du 
har inspirerats mycket av. En viktig sak att tänka på är att texten ska vara på engels-
ka. 

Vi hoppas att du vill plocka upp pennan och skriva! 

 

Caroline Klingenstierna är leg psykolog på Solutionwork/framtidsfokus och chefredaktör för 
IJSFP. Email: caroline@framtidsfokus.se 

 

I 
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SFCT in association with the University of Hertfordshire present  

 

Orienting Solutions 2013 
http://www.asfct.org/research.php 

 

olution-focused, enactive and  narrative practice research conference:   Theory 
in action, practice in focus 

19-20 September 2013, University of Hertfordshire, Hatfield, UK (just north of 
London)         

 

This conference explicitly connects the existing  non-pathologising and language 
focused practices of solution-focused (SF),  narrative and discursive therapies with 
recent theoretical developments in enactivism,  Wittgensteinian, narrative and di-
scursive psychology.   

 

SF therapy has been seen in the past as a  neat practical twist for working with cli-
ents.   This conference is about setting SF work in a wider landscape of ideas,  to 
show this simple practice in a richer and more compelling light.  We also seek con-
nections with academics and others looking for practical aspects of post-structural 
linguistics and enactive/embodied cognition.   

 

We invite academics, practitioners, managers and policy makers to see both practice 
and theory in a new light.   The event is a collaboration between SFCT and the phi-
losophy and nursing/social work departments at UH.  This event is a start to buil-
ding better and more useful connections between theory and practice.   

S 
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The conference will present and build dialogues around these topics: 

         

• The future of therapeutic  practice from non-pathologising, enactive and 
post-structural perspectives 

• The latest research into SF work in all fields – therapy, social work, educa-
tional and organisational  contexts 

• Different conceptions of ‘theory’ and how it can play a role in the famously 
atheoretical  world of SF practice 

• Different modes of research which can be applied in this area 

• Latest developments in enactive, embodied and narrative thinking 

• Issues for future policy in health and other circles 

• Further ways to develop  connections between academic s and practitioners 
for the benefit of all  concerned. 

 

Invited speakers already attending include: 

         

• Dr Alasdair Macdonald (former research co-ordinator, EBTA) - The fast-
expanding field of SF outcome research 

• Prof Dan Hutto (University of Hertfordshire) - Radical enactivism and nar-
rative practice  

• Prof Gale Miller (Marquette University, Milwaukee)  

• Prof Janet Bavelas (University of Victoria) - Microanalysis of therapeutic 
conversations (tbc) 

• Chris Iveson (BRIEF, London) - From solution to description  

• Michael Durrant (University of Sydney) 

• Dr Mark McKergow - SF work and the emergence of narrative 

• Rayya Ghul (Canterbury Christchurch University) - Research methodologies  

• Dr Daniele Moyal-Sharrock (University of Hertfordshire) - SF work as ap-
plied Wittgenstein 
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Erbjuder du lösningsfokuserat professionellt 
stöd såsom handledning, utbildning, coach-
ning eller samtal? 

Via SFLK har du möjlighet att skriva in dig på vår förteckning över lös-
ningsfokuserade handledare, utbildare, terapeuter, coacher eller organisa-
tionskonsulter. Du kan självfallet finnas under mer än en av dessa rubri-
ker. Kravet är naturligtvis att du arbetar lösningsfokuserat. Du kan anmä-
la dig genom att gå in på föreningens hemsida (www.sflk.se) och klicka 
på ”Proffsstöd”  
Den årliga kostnaden för att skriva in sig på vår förteckning är 300/600 
kronor. Mer information hittar du på hemsidan. 

SFLK förmedlar informationen men tar inte ansvar för eller lämnar ga-
rantier för uppdragen. Varje person som erbjuder professionellt stöd tar 
ansvar för att lämna sanningsenliga uppgifter. Det är också upp till var 
och en som anlitar någon av de som finns i vår förteckning att göra sin 
egen bedömning. 

Söker du lösningsfokuserat professionellt 
stöd? 

Via föreningens hemsida (www.sflk.se) kommer du till en sida med de 
som anmält att de erbjuder terapi, handledning, utbildning, coachning 
och/eller organisationsutveckling.  

SFLK förmedlar informationen via denna webbsida men har ingen möj-
lighet att ta ansvar för eller lämna garantier för att uppdraget blir korrekt 
utfört.  

Vi utgår från att varje person som finns med på förteckningen har tagit 
ansvar för och har lämnat sanningsenliga uppgifter. Vi litar på att du som 
använder den här listan också gör din egen bedömning.  
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Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 
Korttidsterapi 

Inbjuder till en diskussions- och inspirationsdag på teman: 

Signs of safety och Lösningsfokuserat arbete inom social-
tjänsten 

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. 

  

 

När och Var:  
Skövde: 23 oktober 2013 kl 10-16 

Örebro: 18 november 2013 kl 10-16 

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!

Signs  o f  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 model-

len. Tomas arbetar heltid sedan 2007 med att utbilda och handleda socialarbe-

tare runt om i landet i Signs-of-Safety. Läs mer om Tomas Embreus på 

www.embreus.se 

Lösningsfokuserat arbete inom social-

tjänsten!"

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 
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obert Whitaker är vetenskapsjournalist och författare. Hans undersökande 
journalistik har vunnit utmärkelser och han har varit nominerad till Pulitzer-

priset. Hans senaste bok, The Anatomy of an Epidemic, har väckt mycket upp-
märksamhet. Boken är en kritisk analys av skillnaden mellan det faktiska kunskaps-
läget vad gäller mediciner och den information som når patienterna och doktorer-
na.  

 

Whitakers kritiska granskning av forskningen och marknadsföringen leder till ett 
mycket starkt ifrågasättande av hur psykofarmaka sprids och används idag. Whita-
ker betonar särskilt att riskerna med psykiatrisk medicinering är kraftigt nedtonade 
och han för fram hypotesen att den nuvarande epidemin av psykiatrisk sjuklighet 
kan vara orsakad av medicinerna. 

 

Är det tänkbart att han har rätt?  

 

Hur ska vi som arbetar med människor förhålla oss i den här frågan om vi 
börjar misstänka att han kanske har det?  

 

Whitaker är engagerad och påläst och han kommer att ge många exempel på hur 
kunskapsläget inom psykiatrisk farmakologisk behandling skiljer sig från den in-
formation som publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna. 

 

Var kommer alla nya klienter med bipolära syndrom ifrån? Kan antidepressiva öka 
risken för återfall i depression och orsaka kronisk dysfori? Ökar ADHD-
medicinering risken för bipolär sjukdom? 

 

R 
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Den nuvarande planen för den här dagen är att hålla diskussionen till ADHD-
medicinering och antidepressiva. 

 

Vår målsättning är att försöka skapa en form som möjliggör ett samtal/diskussion 
mellan Whitaker och en panel med representanter från Socialstyrelsen, Svenska 
Psykiatriska föreningen, Barnpsykiatriska föreningen, Läkemedelsrådet i Region 
Skåne, forskare inom neurobiologi/farmakologi och publiken.  

 

Kan vi få till stånd ett nyanserat samtal? 

 

Den här dagen riktar sig till alla som arbetar i vårdyrken i vid mening och/eller är 
intresserade av dessa frågor. 
 
 

Plats: Malmö.  

Moderator: Herman Holm, överläkare psykiatri Malmö 

Tid: 9.00 - 16.00 

Språk: Engelska 

Kostnad: Vi skall försöka hålla priset under 600 :-  

Anmälan: www.sflk.se  

 

Varmt välkomna!! !  

 

önskar arrangörerna: Södra Sveriges Förening för familjeterapi och 
Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi. 
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EBTA CONFERENCE 2013 IN BERN, SWITZERLAND 

EBTA Conference 2013: from 27th - 29th September 2013 in Bern, Switzer-

land:  the solution focused approach according to Steve de Shazer and Insoo Kim Berg for 

therapy, coaching, pedagogy, social work and many more, in all its facets. We are happy to 
invite you to a manifold program around the subject „I am my style“. On Monday, 30th Sep-

tember there will be a Postconference with Yvonne Dolan, USA. 
For more Information see the attached flyer or www.ebta2013. 

We are looking forward to see you then! 

With best wishes from Switzerland 

Organising commitee EBTA Conference 2013 

Conference Office: 

phone 0041 31 382 2000 

e-mail info@veronikathalmann.ch 

web http://www.ebta2013.ch 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

 

Till sist: 

Glad Sommar till alla SFLK-
medlemmar och glöm inte 

skriva in årsmötet 

den 5:e oktober 

i Göteborg 

i almanackan ! ! ! 


