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Som alla trogna läsare av SFLK:s medlemsblad märkt och
kanske saknat, har detta blad legat nere under en längre
period. Vi vill nu göra en ändring och starta upp det igen. I
väntan på att några andra vill ta över redaktionsskapet har
vi bildat en lite tillfällig redaktion utan egentliga kunskaper
om hur man får ett medlemsblad att se attraktivt ut. Trots
det hoppas vi kunna skapa ett intressant innehåll. Vi hoppas även på bidrag från medlemmarna. Du kanske har något du vill dela med dig av? Kanske berätta lite om din
verksamhet? Beskriva just dina erfarenheter av det lösningsfokuserade arbetet? Eller varför inte ett boktips?
Den tillfälliga

Redaktionen.

Martin Söderquist / Gunnar Törngren
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Medlemskap i SFLK är gratis! Är du inte redan medlem så anmäl dig på hemsidan www.sflk.se
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Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Lösningsfokus: Hantverk och Konstverk
Konferens 1-2 nov 2018

Temat för konferensen 1-2 nov 2018 är satt.
Alla detaljer är inte satta än. Ben Furman kommer att prata en del liksom Harry Korman.
Större delen av konferensen är dock inte dom. Det är ni. Vad är kopplingen mellan
hantverk och konstverk? Är hantverket teknik eller intuition eller nåt helt annat? Är
det enkla det vackra, och finns det fördelar med det ena eller det andra eller det tredje.
Låt er inte begränsas av temat. Att lämna ramarna som är satta är också en del av
vad många tycker är användbart. Så kom och presentera ditt lösningsfokuserade arbete inom vilket område som helst.
Redan har en person som är intresserad av att prata om lösningsfokuserat ledarskap
meddelat att hon kommer.
Se till att den här konferensen blir välbesökt. Kom själv och ta med dig mer folk.
Konferensen går av stapeln på Kockums
Fritid. Dom har ansträngt sig och fräschat upp sina lokaler sedan vi var där
sist. Jag hoppas dom ställer en blomma
där denna står när vi är där också.

Adressen
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dit är Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö. Vägbeskrivning och karta hittar du på
www.kockumfritid.se .
Detaljerad karta över stan med konferensen uppmärkt på den här länken och här kommer en liten bild av Turning Torso som ligger ca 200 meter från konferenslokalen.
Anmäl att du kommer på anmälningslänken här och om du vill prata om något så
anmäl dig på jag vill presentera länken här.
Styrelsen SFLK
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Bokrecension:

Michael Hoyt. (2017) Brief Therapy and Beyond. Stories, Language, Love, Hope and
Time.
Jag hade förmånen att tillbringa några dagar med Michael Hoyt när han var hos oss på Familjerådgivningen i Malmö i höstas. Vi blandade diskussioner om terapi, Single Session, Ett
Samtal I Taget och mycket annat med roliga historier och personliga samtal. Givetvis blev det
tid för en golfrunda också.
Allt detta finns med i Michaels senaste bok och lite till. Boken är en guldgruva med otroligt
många hänvisningar, citat och referenser till Shakespeare, poeter, terapeuter, klienter och en
del personliga berättelser från Michaels privata liv. Han visar på ett övertygande sätt att allt
hänger ihop och talar för Brief Therapy. Michaels inriktning är olika modeller för Brief Therapy, hans kompetens och erfarenhet av olika modeller är imponerande och hans vidsynthet
kommer väl till uttryck. Michael menar att olika modeller för terapi ska bedömas utifrån tre
aspekter: hur effektiva, estetiska och etiska modellerna är. Det är bara att hålla med.
I vår kommer Michaels nästa bok (han är huvudredaktör): One at a Time: Single-Session Therapy by Walk-In or Appointment.
Malmö, 2018-01-08
Martin Söderquist

5

Medlemsblad #16 – januari 2018

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Pernilla Forsberg Tiger:

En ovärderlig plattform på väg mot framtiden
Jag arbetar som psykolog och möter inte så sällan människor i mitt arbete som upplever negativ stress. Många är väl medvetna om att det är viktigt att använda nuet på ett produktivt
och hälsosamt sätt. Det jag gör idag får konsekvenser för framtiden. Den logiken är lätt att
förstå. Men, hur varsamma är vi om våra tankar på framtiden? Jag skulle vilja påstå att våra
ambitioner för framtiden omvänt får konsekvenser i nuet på minst två sätt, och där lösningsfokus hjälper oss att konstruktivt disponera vår uppmärksamhet.
Hjärnan är en fantastisk skapelse. Med endast tankens hjälp kan vi försätta vårt inre i vilt
uppror likväl som att skapa glädjerus. När vi föreställer oss framtiden produceras nämligen
likartade känslor som om fantasin utspelade sig på riktigt. Om tankarna på framtiden innehåller katastroftankar produceras negativa känslor såsom ångest och oro samtidigt som stresssystemet aktiveras. Om vi å andra sidan föreställer oss en framtid som är behaglig och önskvärd känner vi oss sannolikt mer harmoniska och entusiastiska.
Ett aktiverat stressystemet kräver att vi agerar och tar kontroll. Uppmärksamheten fastnar lätt
på de negativa känslorna som väcks och som vi fullt naturligt vill bli fria från. På så vis flyttas
fokus från det vi vill skapa till att reducera ovälkomna känslor i nuet. Konsekvensen blir att vi
missar det som egentligen är viktigt för att nå resultat. Att använda nutid till att oroa sig för
framtiden förefaller därför som en ineffektiv och ohälsosam aktivitet i längden. Inom lösningsfokus lägger vi däremot liten tid att utforska problem och hinder i detalj och på så vis minskas
exponeringen för oanvändbar stress.
Att tänka positivt och drömma om en bättre framtid kan istället kännas skönare, men är långtifrån tillräckligt om vi också vill bli framgångsrik i våra ambitioner. Vill jag påverka framtiden
vill det sig att jag också tar ansvar för dess konsekvenser i nuet. Önskar jag mig en kärleksfull relation på sikt så åstadkommer jag väldigt lite i praktiken om jag inte också agerar och
anstränger mig i den riktningen redan idag. Vill vi bygga ett positivt arbetsklimat så blir vi
tveksamt framgångsrika i den ambitionen om vi inte möter varandra med respekt, hjälps åt
och löser konflikter etc i nuet. Vill jag förändra min livsstil är det exempelvis användbart att
komma igång och börja träna och äta hälsosamt, trots att det förmodligen är mer vilsamt för
stunden att sjunka ned framför TV:n med hämtmat på tallriken.
När vi pratar coping och stress blir min förmåga att effektivt disponera min kognitiva uppmärksamhet ovärderlig oavsett vi pratar nuläge eller framtid. Lösningsfokus ger utmärkta
verktyg för detta, inte minst när vi bygger plattformen för de förbättringar vi vill åstadkomma.
Plattformen låter oss besvara tre frågor.
1. Vad vill vi åstadkomma?
2. Vilka är fördelarna?
3. Är vi beredda att agera?
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Är vi inte beredda att agera och anstränga oss så stannar troligtvis önskningarna om framtiden vid en verkningslös fantasi. Att besvara frågan om vad vi vill åstadkomma ger oss en
tydlig riktning och bild av den önskvärda framtiden. Att också uppmärksamma fördelarna
säkrar att vi är på rätt spår. Det ger en lockelse och hjälper oss till motivation. Men innan vi
kan anta utmaningen behöver vi avgöra om framtiden är värd ansträngningen, det vill säga
om vi är beredda att agera och ta konsekvenserna i nuet. Svarar vi ”nej” på tredje frågan är
det bättre att släppa just den fantasin och göra något annat mer användbart av vår tid.
Svarar vi däremot ”ja” och går vidare med att utforska den önskvärda framtiden mer i detalj
blir konsekvenserna för nuet än tydligare. Förutom att vi bygger positiva känslor och låter
framtiden locka oss till sig så ger det ledtrådar till vilka lösningar och små steg som är smarta
att komma igång med. Istället för att kontrollera negativa känslor i nuet leder oss lösningsfokus till att mer träffsäkert påverka det som är viktigt för oss, skapa action och lättare acceptera ansträngningen. Ett konstruktivt sätt att disponera vår energi i en värld där tid för många
känns som en bristvara och effektivitet ofta är en nödvändighet. Har vi tid att vara ovarsam
och slarvig med våra tankar på framtiden? Troligtvis inte.

Pernilla Forsberg Tiger, leg psykolog, och driver sedan 2010 Mindleap AB.
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Gunnar Törngren

Lite fria funderingar om terapiers framtid.
Hur kommer det vi kallar terapier se ut om 5, 10 eller 20 år? Om det kan vi
bara spekulera men några saker kan ändå nog betraktas som ganska säkra.
Mediciner som psykofarmaka kommer att utvecklas, kanske skräddarsys
mer utifrån individer, är högst troligt. Inte primärt för dess goda effekter
utan helt enkelt av skälet att det finns kolossala ekonomiska intressen i det
Descartes gamla tanke om en uppdelning mellan "kropp och själ" har vi ju
sedan ett bra tag tillbaka lämnat, i alla fall i teorin. Aktiviteter med inriktning på kroppen, fast ur en psykisk aspekt kommer säkerligen att utvecklas.
Motion på recept tillämpas redan nu, kanske kommer vi att märka att vissa
typer av motion är mer eller mindre effektivt vid vissa typer av bekymmer. Vi
ser även en mindre explosion av studier och forskning om tarmbakteriernas
påverkan av våra psykiska tillstånd. Här finns än så länge mer spekulerande
än vetande men det finns trots allt anledning att tro att det kommer en praktisk tillämpning inom inte alltför lång tid. Men det är inte bara tarmarna som
får sin uppmärksamhet utan även hjärnan exempelvis i form av neurofeedback, en metod som inte bara kommit att användas i hög grad i ett flertal
länder utan även tycks påvisa mycket goda resultat i en mängd situationer.
Utifrån detta kan man ju ställa sig frågan om hur det kommer att bli med
alla former av samtalsbaserad terapi. En inte alltför vild gissning är att de
kommer att följa den allmänna teknologiska utvecklingen i samhället. Det är
inte bara självkörande bilar vi kommer att se utan varför inte även låta robotarna ta över all samtalsbehandling? Det kan låta hypotetiskt men är redan
något som provats sedan 20 år tillbaka. Numera tillämpas de exempelvis i
hög utsträckning för att ställa diagnoser i USA bland krigsveteraner. Datorerna kan numera inte bara lyssna till vad som sägs utan även till allehanda
nyanser i språket för att bedöma exempelvis suicidrisk eller föreslå lämpliga
behandlingsinsatser.
Så vi kan nog förvänta oss att det är robotarna som tar över alla former av
konversationsterapier så småningom och kanske till och med snabbare än vi
anar vilket hänger ihop med ett nyare sätt att betrakta programmeringen.
Det tidigare sättet att programmera var att programmera in algoritmer för
alla tänkbara situationer som kan uppstå. Det fungerar bra för exempelvis
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industrirobotar som ska utföra enklare uppgifter. För komplexa sammanhang, som terapier, blir detta alltför komplext. För att lösa det tillämpas allt
mer det som kallas självlärande algoritmer, det innebär att roboten ständigt
provar olika varianter som ständigt utvärderas men bara sparas om det fungerar och ger önskat resultat.
Egentligen kan man utgå från tre olika grundläggande sätt för denna programmering:
1. Man låter datorn läsa in sig på allt inom psykologi, psykiatri, neurologi,
språkforskning och alla andra ämnen som kan tänkas ha ett samband
med terapi. En gissning av detta som utgångspunkt kommer leda till att
roboten, i bästa fall, kan bli väldigt bra på att ställa diagnoser och komma
med förklaringsmodeller. Men i fråga om att utföra samtalsbehandling
kommer den troligen att vara mycket handikappad.
2. Man lär roboten en terapimodell. Den behöver då troligen vara strikt manualbaserad och kommer, gissningsvis, att fungera hyfsat för de klienter/frågeställningar som passar in i manualen. För roboten kommer det
att ställa till problem eftersom hur mycket manualen än byggs på så
kommer det ständigt att uppstå sammanhang som inte passar in i denna
manual.
3. Det tredje och mest framgångsrika sättet är förmodligen att betrakta terapin som en egen vetenskap. Den teori som behöver utvecklas kan beskrivas som en egen "teori om terapi" med en egen begreppsapparat. Då
behövs alltså inga teorier om hur människor fungerar, hur problem uppstår eller liknande. Den grundläggande programmeringen behöver då bestå i att låta roboten analysera och lära av ett antal superterapeuter (alltså terapeuter som lyckas betydligt bättre än genomsnittet, oavsett terapeutisk inriktning). Roboten behöver se, lära, analysera och utvärdera ett
stort antal terapier (tex 1000 terapier) utförda av dessa superterapeuter
för att därefter härma dessa. Det räcker det med att "utbilda" en enda robot. Denna inlärda kunskap kan därefter kopieras till hur många nya robotar som helst. Men det räcker inte; alla dessa robotar behöver även
vara självlärande, alltså ständigt analysera det som händer såväl i varje
sekvens av samtalet men även dra lärdom av det övergripande resultatet.
Kunskapsmängden kommer i så fall att öka dramatiskt: säg 1000 robotar
som har 20 terapier varje dygn blir runt 600000 terapier varje månad.
Varje samtal utvärderas och dras lärdom av. Datorn/roboten har inte
bara fördelen av att kunna jobba oförtröttligt dygnet runt utan behov varken av sömn, konferenser, kaffepauser eller några andra av mänskliga
tillkortakommanden. Den kan även samarbeta med andra robotar och
dela med sig nyvunnen kunskap kontinuerligt. En annan förmåga hos
datorer är att de inte hemfaller åt att skapa hypoteser, vilket den mänskliga hjärnan har svårt att låta bli, Den kan i stället lägga allt sitt fokus på
att studera det som faktiskt händer och hur den ska agera utifrån det
(och alltså även betrakta sin egen respons som lika mycket ett aktivt initiativ, alltså utifrån ordet responsinitiativ). Kanske tankegångarna känns
igen? Steve de Shazer var inne på dessa tankegångar redan på 1980-talet
(Briefer 1, Briefer 2 och Briefer 3) men datadelen föll då det var innan
9

Medlemsblad #16 – januari 2018

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

man kunde få datorer att bli självlärande, vilket är en förutsättning. Så de
Shazers tankegångar som i sig var banbrytande på 1980-talet kommer
förmodligen att uppstå i en ny form och visa sig klart användbara i framtiden. I denna kommer säkerligen begrepp som "undantag", "tecken som
säger att det är på rätt väg", "skillnader", "närvarotermer" och liknande
vara mycket centrala.
Om vi bortser från en del juridiska frågor som om dessa robotar ska få yrkeslegitimation, hur journalsystemen ska utformas och vem som ska stå
som ansvarig för felbehandlingar är det mest praktiska och ekonomiska frågor som behöver lösas. En central frågeställning är om "folk" vill gå i terapi
hos en robot, även om dessa har betydligt bättre resultat än den mänskliga
varianten. Med all sannolikhet kommer detta att vara något vi accepterar
efter ett visst initialt motstånd (jämför tex med förarlösa tåg eller flygplan).
De mest skeptiska kommer förmodligen finnas inom terapeutkåren. Eller
som författaren Hariri i boken Homo Deus uttrycker saken om skillnaden
mellan människor och robotar: Skillnaden är om algoritmerna utförs av kolbaserade molekyler (som hos människan) eller kiselbaserade molekyler (som
hos datorn) - i övrigt är det mesta lika.
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Harry Korman:

Lite information från certifieringsgruppen.
Först vill jag tacka igen för hjälpen från medlemmarna i föreningen med att utse den första
provisoriska gruppen av certifierare.
Som jag berättade i ett mail till alla medlemmar i SFLK beslutade styrelsen den 10/12-2017
att följa de rådgivande förslagen från medlemmarna.
Medlemmarna är:
Agneta Castenberg
Aviva Holmquist
Eva Persson
Gunnar Törngren
Harry Korman
Jocelyne Korman
Karin Thorslund
Tills vidare är det undertecknad som är t.f. certifieringsledare. Definitivt beslut om vem i
gruppen som skall ha det uppdraget och vad uppdraget består i tas på ett möte 16-17 februri
då certifieringsgruppen träffas.
Planen för det mötet är dessutom att testa certifieringskriterierna och den svenska översättningen mot ansökningar om certifiering. Vi har hittills fått in 2 ansökningar om certifiering
och skulle gärna ta emot någon eller några till innan dess.
Först när certifieringsgruppen arbetat med riktigt material kommer vi att kunna ta ställning till
om de uppsatta kriterierna för certifiering är tillräckligt väl beskrivna, tillräckligt entydiga och
tillräckligt relevanta. Jag är övertygad om att det kommer att uppstå fler frågor när certifieringsgruppen sätter sig ner med materialet.
I det här medlemsbladet finns också ”certfieringsdokumenten”. Dock utan länkar till videofilmexemplen. Om du är intresserad av att bli certifierad så skicka in en intresseanmälan till
undertecknad så skickar vi de kompletta dokumenten med länkarna.

11

Medlemsblad #16 – januari 2018

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Harry Korman
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Inledning
Detta dokument beskriver den process genom vilken medlemmarna i SFLK kan uppnå titeln
SFLK-certifierade lösningsfokuserad praktiker/coach/terapeut, innebörden av denna titel och
kraven för att uppdatera certifieringen efter fem år.
Dokumentet innehåller också bedömningskriterier och en beskrivning av den process genom
vilken ett beslut fattas om certifiering beviljas eller inte. En ansökningsblankett och checklista
ingår också.
Dokumentet är tänkt att ge tillräcklig information om vad det innebär att ansöka om certifiering för att möjliggöra för möjliggöra för praktiker att, oberoende av medlemskap i SFLK, fatta
ett välgrundat beslut om att ansöka om certifiering.
Medlemskap i SFLK är en förutsättning för att ansöka om certifiering. Dessutom finns ytterligare resurser för medlemmar via SFLK’s webbplats, avsedda att hjälpa vid ansökan om certifiering. Dessa resurser inkluderar en film som visar certifieringsprocessen, ett dokument
med titeln ” Detaljerade certifieringskriterier” som innehåller mer detaljerad beskrivning och
diskussion av de olika sätt på vilka sökande kan uppfylla vart och ett av kriterierna. Dokumentet innehåller också videolänkar med exempel på arbete som uppfyller dessa kriterier.
Detta dokument och medföljande material på medlemmarnas område av webbplatsen kommer att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla utvecklingen av certifieringsprocessen.

13

Medlemsblad #16 – januari 2018

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

1. SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker - definition
En certifierad lösningsfokuserad praktiker är en medlem av SFLK som ....
1. ... alltid följer SFLK’s Etiska regler (ett villkor för medlemskap i
SFLK);
2. ... har visat kompetent och lämplig användning av de observerbara lösningsfokuserade beteenden, som beskrivs i appendix 1,
avsnitt 1);
3. ... har visat sin förmåga att upprätthålla den lösningsfokuserade
strategi (som anges i Appendix 1, punkt 2) under en fullständig
“förstasession” med en klient

2. Hur blir man SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker
2.1 SFLK kommer att ge titeln SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker till praktiker som
på ett tillfredsställande sätt har visat för de nominerade certifierarna att de uppfyller ovanstående kriterier, detaljerade i Appendix 1 i detta dokument. Certifieringsprocessen beskrivs i
avsnitt 4.
2,2 Titeln SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker är avsedd att vara en markör av kompetens inom alla de sammanhang i vilka lösningsfokuserad praktik kan användas. Listan
med observerbara beteenden (Appendix 1, avsnitt 1) där en kompetent lösningsfokuserad
praktiker förväntas ha goda kunskaper är därför medvetet inkluderande och omfattande.
Dessa observerbara beteenden skall täckas i en fullängds (30 till 60 minuter) “förstasession”.
SFLK erkänner att många praktiker inte rutinmässigt utför arbete som visar alla dessa beteenden. Det åligger dock den sökande att söka möjligheter att arbeta på det här sättet med en
klient för att skapa material för sin certifieringsansökan.
2.3 SFLK vidgår också att praktiker inte nödvändigtvis alltid arbetar på ett lösningsfokuserat
sätt. En del praktiker arbetar i roller som kräver att de ibland använder andra metoder i sitt
arbete. SFLK certifierar bara det arbete som av praktikern identifierats som lösningsfokuserat.
2.4 En certifierad lösningsfokuserad praktiker definieras därför som en medlem i SFLK vars
praktik uppfyller kriterierna för certifierbar lösningsfokuserad praktik vid alla tillfällen när praktiker, deras arbetsgivare, organisation eller annat organ gör påståenden om praktikerns arbete för deras räkning, gör reklam för, annonserar eller på annat offentligt sätt beskriver det
som lösningsfokuserad praktik.

3. Bedömning av certifierbar lösningsfokuserad praktik
3.1 De kriterier som anges i avsnitt 1 kommer att bedömas enligt följande:
1. Det förutsätts att alla SFLK medlemmar följer de etiska reglerna såvida inte annat
bevisats, eftersom detta är en förutsättning för SFLK-medlemskap: ingen ytterligare
bedömning av detta kriterium behövs för certifieringsändamål.
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2 och 3. Kompetent och lämplig användning av hela skalan av lösningsfokuserade
observerbara beteenden och förmågan att vidmakthålla lösningsfokuserad metod under en hel “förstasession” med en klient, kommer att bedömas genom inlämning av
en inspelning av praktikerns arbete med en transkribering av sessionen. Ytterligare
information om detta ges nedan.
3. 2 Inspelningen som lämnats för bedömning skall ...
●

… helst vara en videoinspelning eller, om detta är omöjligt i praktikerns verksamhet
(ange varför detta är omöjligt), en högkvalitativ ljudinspelning ...
● … som visar ett lösningsfokuserat samtal mellan praktikern och en ”klient” (det vill
säga en person som söker hjälp från praktikern) ...
● ... som inte domineras (i tid) av behovet av praktikern att driva frågor som rör risker,
skyddsaspekter eller andra aktiviteter såsom utvärdering, bedömning, rådgivning, etc.
som distraherar den lösningsfokuserade riktningen i samtalet.
3,3 Inspelningen kan vara av antingen:
●

en konversation som uppstått naturligt i praktikerns vanliga arbete (t.ex. en terapi,
stödsamtal eller ett coachingsamtal);
● ett ”demonstrationssamtal” som gjorts speciellt för certifieringsändamål, men med en
person som verkligen söker hjälp för ett problem.
3,4 Till inspelningen skall bifogas en fullständig, korrekt, ordagrann utskrift och en kort beskrivning av sammanhanget.
3.5 Om den bifogade utskriften innehåller signifikanta felaktigheter kommer den sökandes
arbete inte att utvärderas och den sökande kommer att uppmanas att skicka arbetet med en
reviderad transkription. Det kan finnas en liten extra avgift för detta beroende på hur mycket
tid som ägnades åt att läsa och se på arbetet innan felaktigheterna blev uppenbara.

4. Tillämpning och bedömningsprocessen
4,1. Om du vill ansöka om certifiering, måste du först skicka en ifylld ansökningsblankett och
checklista (bilaga 3) via e-post till info@SFLK.se. Använd ordet ”certifiering” i ämnesraden.
Formuläret innehåller uppgifter om hur man betala avgiften ???SEK, som ska betalas innan
ansökan kan bedömas.
4,2. Efter detta kommer certifieringskommittén normalt att kontakta dig inom två veckor med
instruktioner om hur du skall lämna in din inspelning och transkription. Om du skickar en videoinspelning, kommer du att bli ombedd att ladda upp den till SFLK’s ackreditationskanal
där den endast kommer att vara tillgängligt för certifieringsgruppen. Om detta inte är möjligt,
kommer certifieringsledningen diskutera alternativa sätt med dig som din video eller ljudinspelning (på ett säkert sätt) kan göras tillgänglig för SFLK:s certifieringsgrupp.
4.3 När din ansökan är fullständig kommer du att informeras om den preliminära tidsplanen
för bedömning av din ansökan. Detta beror på tillgången på certifierare.
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4.4 Vid mottagandet av din utskrift och inspelning i det överenskomna formatet kommer certifieringsledningen att fördela dessa till de certifierare som har samtyckt till att bedöma ditt
arbete. En lista över aktuella certifierare finns i Bilaga 2.
4.5 Under den inledande period när interbedömarreliabilitet fortfarande kontrolleras, kommer
alla certifierarna att bedöma ditt arbete var för sig. När reliabilitet har visat sig vara tillräckligt
hög för att säkerställa att det nya systemet är robust och pålitligt, kommer varje arbetsprov
att bedömas av 2 certifierare. Vid oenighet mellan dessa två bedöms arbetet av en tredje.
4,6. Certifierarna utvärderar ditt arbete mot kriterierna i avsnitt 5 och 6 oberoende av varandra. Deras bedömningar och kommentarer skickas till certifieringsledningen. Om det råder
oenighet mellan certifierarna om huruvida arbetet är certifierbart, vidtas åtgärder för att lösa
detta som kommer att omfatta:
●

att organisera en diskussion mellan certifierarna för att se om skillnaderna i bedömningen kan lösas;
● om det fortfarande inte har varit möjligt att nå ett enhälligt beslut efter gemensam diskussion finns det möjlighet att föra in en ytterligare certifierare. Detta för att säkerställa hur kriterierna i certifieringen har bedömts och komma fram till ett majoritetsbeslut.
4,7 När ett beslut har fattats, kommer certifieringsledaren att samordna en detaljerad feedback till den sökande (om den har angett på sin ansökan att den vill ha detta). Den sökande
kommer sedan att informeras om certifieringsbeslutet, erbjudas återkoppling och, i förekommande fall, beviljas ett certifikat som bekräftar deras status som SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker.

5. Förnyelse av certifiering
5. 1 De sökande kommer att kunna använda titeln SFLK-certifierad lösningsfokuserad praktiker under en period av fem år, förutsatt att de behåller sin medlemskap i SFLK under denna
tid.
5.2 Efter fem år måste certifierade medlemmar uppdatera sin certifiering genom att ge skriftliga bevis för att de har hållit sin praktik uppdaterad genom att hålla sig à jour med viktiga
händelser, diskussioner och dilemman inom lösningsfokuserad praktik. Detta bevis kommer
att vara i form av skriftliga svar på ett antal nyckelfrågor som utformas och modifieras fortlöpande av medlemmarna i certifieringsgruppen och/eller andra personer utvalda av styrelsen i
föreningen..
5.3 Ett exempel på de typer av frågor som sannolikt kommer att ställas till medlemmar som
vill förnya sin certifiering ges i Bilaga 4. Observera att detta dokument kan komma att ändras
och en uppdaterad version av frågorna kommer att läggas till på webbplatsen.
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Information för certifierare och sökande
(Ett försök till operationaliserade beskrivningar av kraven i UKASFP’s members area)

Introduktion
Detta dokument är tänkt att läsas tillsammans med dokumentet Bilaga 1: ”Detaljerade bedömningskriterier”. Numreringen är densamma i bägge dokumenten, så att det ska vara enkelt att växla mellan
de två dokumenten. Dessutom innehåller detta dokument länkar till videoklipp med exempel där
olika praktiker demonstrerar varje kriterium på en certifieringsbar nivå.
Syftet med detta dokument och videoklippen är att
● detaljerat beskriva de observerbara beteenden som certifierarna kommer att söka efter i bedömningen av den sökandes arbete,
● utforska några av de mer nyanserade aspekterna av dessa beteenden, och
● ge exempel på olika sätt som dessa beteenden kan visas.
Dokumentet ska användas både av certifierarna och de sökande. För certifierarna är syftet med dokumentet att hjälpa till att avgöra om en ansökan uppnår kriterierna i Bilaga 1.
Den som söker certifiering uppmanas att läsa igenom båda dokumenten noggrant för att undvika
bortkastad tìd, ansträngning, och kanske besvikelse över att ha lämnat in en certifieringsansökan som
inte uppnådde kriterierna.
Observera att beskrivningarna av de observerbara lösningsfokuserade beteenden som anges i Bilaga
1 speglar den rådande uppfattningen om gott lösningsfokuserat arbete, enligt överenskommelse
mellan de nuvarande medlemmar i UKASFP1:s och SFLK:s arbetsgrupp för certifiering.
Dessa kriterier kommer att förändras av certifieringsgruppen allteftersom praxis och tänkande utvecklas. Bilaga 1 fastslår därför nuvarande krav för certifiering men syftar inte till att cementera dessa, eller undertrycka den kreativitet och utveckling som certifieringsgruppen ser som fundamental i
lösningsfokuserat arbete, och för den vidare utvecklingen av modellen.
Kriterierna kommer att granskas löpande för att möjliggöra att fortsatt utveckling av lösningsfokuserat arbete integreras i dem. Samtidigt är det viktigt att betydelsen av titeln ”SFLK-certifierad Lösningsfokuserad Praktiker/Coach/Terapeut1” är igenkännlig och identifierbar och att denna betydelse i
grundläggande aspekter inte förändras över tid. Det kommer att vara certifieringsgruppens uppgift
att säkerställa rätt balans mellan kontinuitet och förändring.

1

United Kingdom Association for Solution Focused Practice http://www.ukasfp.co.uk
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1. Observerbara lösningsfokuserade beteenden
1 Att utveckla och bibehålla sammanhängande sekvenser av frågor
Den här punkten speglar vikten av att praktikern visar förmåga att bjuda in klienten att bygga vidare
på eller utveckla något som hen precis nämnt. Detta är observerbart i hur praktikern fortsätter att
ställa frågor som bygger på och skapar mer och mer betydelsefulla detaljer kring vad klienten beskrivit.
Även om ett certifieringsbart arbetsprov måste visa sekvenser som bibehålls under rimligt lång tid
(åtminstone några minuter), behöver inte (och kan troligtvis inte) hela sessionen vara en enda obruten sekvens. Det kommer att finnas tillfällen när ett spår i konversationen tryter och praktikern måste ändra riktning, eller kanske återvänder till något som nämnts tidigare och som motiverar vidare
utforskande. Ett exempel på detta kan vara när en klient under den detaljerade beskrivningen av sin
föredragna framtid nämner något som varit bättre, en bit av den föredragna framtiden/mirakelbilden2 eller ett undantag. I sina uppföljningsfrågor kan praktikern välja att hålla sig till
beskrivningen av den föredragna framtiden och komma ihåg att återvända till något av dessa exempel senare, eller göra en avstickare för att undersöka när det var bättre, eller när det hände ett undantag, för att sedan återvända till den föredragna framtiden.

2 Att eka, summera och parafrasera selektivt
Hur omfattande detta används beror på personlig stil. Den viktigaste punkten för certifiering är att
praktiker på ett lämpligt och taktfullt sätt väljer de mest fruktbara delarna av vad klienten sagt (ur ett
lösningsfokuserat perspektiv) för vidare undersökning och samtidigt visar att hen hört och bekräftat
viktiga aspekter av resten (ofta klientens problemprat).

3 Att strukturera samtalet så att dess övergripande tema är klientens rörelse mot sin
föredragna framtid
Denna punkt syftar till att belysa att praktikern styr struktur och flöde i samtalet så att de viktigaste
verktygen används på rätt sätt och i rätt tid. Återstående punkter (4 till 7) behandlar detaljer kring
vart och ett av de verktyg som en lösningsfokuserad praktiker förväntas kunna inkludera i sitt arbete
för att det ska vara certifierbart. I ett första lösningsfokuserat samtal används verktygen vanligtvis i
följande ordning:
Överenskommelse om önskat resultat (gemensamt projekt/bästa förhoppningar)
↓
Utförlig beskrivning av klientens föredragna framtid/mirakel
↓
Utforskning av klientens utvärdering av nuvarande situation (skala)
↓
Utförlig beskrivning av vad som redan fungerar och
(om möjligt) redan gjorda framsteg
2

“Föredragen framtid” och “mirakelbild” behandlas här som synonyma
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↓
Utförlig beskrivning av tecken på vidare rörelse uppåt på skalan.
Det kan finnas goda skäl att variera ordningen, till exempel pga klientens svar eller för att det passar
bättre in i samtalets flöde, eller helt enkelt för att det passar praktikerns stil bättre. Att fastställa det
önskade resultatet av arbetet (överenskommelsen/kontraktet/det gemensamma projektet/klientens
bästa förhoppning3) bör dock alltid komma mycket tidigt i samtalet.

4. Överenskommelse (att komma överens om önskat resultat)
Praktikern kan ställa sina initiala frågor om detta på ett antal olika sätt, vanligast genom att använda
formuleringen ”Vad är dina bästa förhoppningar från vårt arbete tillsammans?” eller ”Vad behöver
vara annorlunda som ett resultat av det här samtalet/kontakten med mig för att du skall känna att
samtalet/kontakten här har varit till någon lite nytta för dig?” eller “Hur skulle din bäste vän märka
om/att det här samtalet varit till någon nytta för dig?” Oavsett vilka ord eller fraser som används är
den viktigaste poängen i det här skedet att säkerställa att överenskommelsen handlar om mål och
inte medel (destination - inte fortskaffningsmedel; resultatet av samtalen - inte processen i samtalen). En överenskommelse som t ex bygger på att klienten skall få strategier som ska hjälpa mot ilska
är inte acceptabel (sådant är medel, inte mål), medan en överenskommelse om att hjälpa klienten att
känna sig mindre arg och komma bättre överens med människor i sin närhet skulle vara det. Om klienten svarar genom att beskriva medel eller process, förväntas praktikern ställa frågor som hjälper
till att konstruera en överenskommelse som kan vara basen i samtalet.
Det är också viktigt att det överenskomna målet är något som kan komma att påverka klientens livskvalitet i vardagen snarare än att vara en begränsad, engångs- eller väldigt specifik bedrift eller prestation. Om en klient till exempel skulle säga att hans eller hennes bästa förhoppningar för sitt arbete
med praktikern är att få ett jobb eller få ett särskilt betyg på ett prov, förväntas det att praktikern
tillsammans med klienten utforskar vilken skillnad uppnående av målet skulle göra i deras liv och
använder dessa skillnader – snarare än själva målet – till att basera överenskommelsen på. Utforskning och utveckling av överenskommelsen bör ske på ett sätt som respekterar och validerar klientens
önskan att uppnå det mål eller resultat de kommer med. Praktikern bör inte tappa detta ur sikte
eller utesluta möjligheten att arbetet med klienten på något sätt kan bidra till prestationen eller bedriften.
Skälet till att utvidga överenskommelsen till något utöver ett snävt resultat är att utveckla det till
något som kan användas för att skapa detaljerade beskrivningar i klientens vardag och lutar sig på
den lösningsfokuserade tonvikten på vad klienten önskar snarare än att göra en åtgärdsplan. När
man skapat en överenskommelse som rör ett snävt, specifikt mål kan det vara underförstått att man
skall skapa en åtgärdsplan. Tillvägagångssättet innebär inte att det som klienten vill uppnå är irrelevant eller felaktigt, utan ramar snarare in det i ett bredare sammanhang där det kan (men inte måste) ingå i klientens rörelse närmare sin föredragna framtid.4
3

Dessa 3 begrepp används synonymt i denna text

4 Jag HK - skickade ett mail till Suzi C om detta och menade att det finns andra sätt att hantera “binära” mål. Nämligen säga “ok - vad mer skulle
vara tecken på att det varit till hjälp?” och vänta tills något kommer. Det är en viktig skillnad (för mig) mellan hur projektet beskrivs här och vad jag
skrivit och undervisat i “Det gemensamma projektet”.

20

Medlemsblad #16 – januari 2018

Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Praktiker varierar i hur mycket överenskommelsen diskuteras och klargörs innan de går vidare till
den del av samtalet som beskriver klientens föredragna framtid. Ibland kan det vara berättigat att
acceptera klientens första svar på den initiala frågan om klientens bästa förhoppningar (eller den
gemensamma projektfrågan) och gå direkt vidare till utforskningen av den föredragna framtiden. Till
exempel, om en klient indikerar att hens önskade resultat är att vara lyckligare, mer självsäker eller
"tillbaka till sitt gamla jag" är det acceptabelt att använda dessa ord som grund för en detaljerad undersökning av hur vardagen skulle se ut om detta var uppnått. Vissa praktiker föredrar dock att utvidga överenskommelsen genom att ställa frågor som "vilken skillnad skulle det göra" eller "vad
mer?" eller ”hur skulle andra märka det?” innan de börjar med en detaljerad beskrivning av den
föredragna framtiden. I vissa fall kan det finnas uppenbara skäl att föredra ett tillvägagångssätt framför ett annat, som i exemplet med mycket specifika mål ovan, men variationer kan också bero på
praktikerns personliga stil och preferenser. Under förutsättning att det är tydligt är dessa variationer
acceptabla. Tydligheten uppstår antingen genom hur praktikern har formulerat sina frågor om klientens föredragna framtid, eller för att hen uttryckligen summerat kontraktet/det gemensamma projektet med klienten och att klienten bekräftat, innan klienten bjuds in för att arbeta vidare med den
föredragna framtiden.
I videoklippet Contract 1 visas ett exempel på en mycket kort sekvens som leder till ett överenskommet önskat resultat, “att komma tillbaka på banan", vilket praktikern sedan använder som grund för
sin detaljerade undersökning av den föredragna framtiden med hjälp av mirakelfrågan.
Däremot börjar praktikerna i Contract 2, Contract 3 och Contract 4 undersöka klientens angivna önskade resultat mer ingående, innan de går in i nästa fas och börjar skapa detaljerade beskrivningar av
den föredragna framtiden. Det här arbetssättet uppfyller certifieringskriterierna lika väl som den typ
av samtal som visas i Contract 1.
Videoklipp Contract 1:
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklipp Contract 2:
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklipp Contract 3
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklipp Contract 4
Länken borttagen ut detta dokument

5 Att skapa beskrivningar av den önskade framtiden
Avsnitten 5.1 och 5.2 beskriver hur praktikern skall skapa information både om det fullständiga uppnåendet av den föredragna framtiden och vad klienten tänker skulle vara nästa (eller ett första) tecken på att hen rör sig mot det. Båda dessa element måste ingå för att praktikern ska kunna certifieras.
Det kan emellertid vara en viss variation avseende vilka av dessa element som används för att kon-
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struera den rikligt detaljerade, konkreta och finkorniga beskrivning som är det avgörande inslaget i
denna del av det lösningsfokuserade samtalet. Som beskrivs i punkt 5.3 måste denna beskrivning
innehålla rikligt med detaljer om samspel, multipla perspektiv och känslan av att händelser (beteenden, handlingar, känslor, tankar osv.) utvecklas från de första tecknen och framåt. (T.ex. Som första
svar på mirakelfrågan svarar klienten att hen känner sig lättare. Terapeuten frågar “så när du känner
dig lättare, vad gör du då?” “Vem märker det först?” “Vad gör den personen då när den märker det?”
“Vad gör du när hen gjort/svarat…..?”
Det finns två huvudsakliga sätt på hur en beskrivning på denna detaljnivå kan uppnås för att uppfylla
kriterierna för certifierad praxis. Dessa två varianter finns i punkt 5.3 i Appendix 1 och beskrivs mer
detaljerat nedan.
Det första (och kanske det vanligaste) sättet att åstadkomma denna typ av detaljerad beskrivning är
genom att be klienten beskriva ett liv där det önskade resultatet är fullständigt uppnått. Utforskandet av den föredragna framtiden blir då en beskrivning av de många sätt som den föredragna framtiden skulle vara uppenbar i klientens vardag. Denna beskrivning används sedan för att definiera 10 på
den skala som vanligtvis följer på en sådan beskrivning.
Det andra sättet som en detaljerad beskrivning av den föredragna framtiden kan skapas, är när praktikern och klienten först skapar en relativt bred eller generell beskrivning av hur klientens liv skulle
vara om det önskade resultatet helt uppnåddes, använder en skala för att bjuda in klienten att bedöma och beskriva hur nära detta är klientens nuvarande situation och uppmanar klienten att i detalj
beskriva hur det skulle kunna se ut om hen noterar små tecken på (ytterligare) rörelse uppåt på skalan.
Båda tillvägagångssätten för att framkalla en detaljerad, finkornig beskrivning av den föredragna
framtiden uppfyller certifieringskriterierna och.
Videoklippen Preferred Future 1, Preferred Future 2, Preferred Future 4,1 och Preferred Future 4,2
illustrerar det vanligaste sättet att skapa beskrivningar av det fullständiga uppnåendet av den föredragna framtiden. Dessa tre exempel visar sekvenser av frågor där de första tecknen på den föredragna framtiden skapas, vad som sedan händer från dessa första tecken, detaljer om hur samspel
med andra skulle påverkas och beskrivningar av vad andra kanske skulle märka. Observera att videoklippen Preferred Future 2, 4.1 och 4.2 bara visar delar av den fullständiga och detaljerade undersökningen av den föredragna framtiden som fanns i samtalen. De är avsedda att illustrera hur sådana
beskrivningar kan påbörjas snarare än att visa beskrivningarna i sin helhet.
Videoklipp Preferred Future 1,
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklipp Preferred Future 2,
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklipp Preferred Future 4,1
Länken borttagen ut detta dokument
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Videoklipp Preferred Future 4,2
Länken borttagen ut detta dokument
Klippen Next Step 1
Länken borttagen ut detta dokument
och Next Step 2
Länken borttagen ut detta dokument
visar hur olika praktiker ber klienten att beskriva hur de kommer att veta att de rör sig närmare sin
föredragna framtid och är goda exempel på hur frågor om detta kan ställas ganska snabbt efter den
mer detaljerade beskrivningen av den föredragna framtiden i sin helhet. Dessa exempel uppfyller
kriteriet som beskrivs i punkt 5.2, förutsatt att samtalet som lämnats för certifiering inkluderar en
detaljerad beskrivning av det fullständiga uppnåendet av den föredragna framtiden.

6 Att bjuda in klienten att bedöma sin nuvarande situation i förhållande till den föredragna framtiden
Detta är ett viktigt inslag eftersom det är av avgörande betydelse att en certifierbar praktiker ska
kunna konstruera och använda en skala där 10 representerar det fullständiga uppnåendet av den
föredragna framtiden (eller ibland en specifik aspekt av det) och 0 representerar det värsta tänkbara,
eller den fullständiga frånvaron av den föredragna framtiden5. Ett alternativ är att praktikern definierar 0 till när klienten bestämde sig för att söka hjälp /HK: förslag på tillägg till UKASFP i fotnoten nedan.
Viktiga aspekter ur certifieringssynpunkt är det sätt på vilket praktikern definierar toppen på skalan
och vilken nästkommande fråga hen ställer på den siffra som klienten angett på skalan. Oavsett den
faktiska siffran, förutsatt att den ligger över nollpunkten, skall praktikern alltid undersöka hur klienten ser på skillnaderna mellan noll och den angivna siffran. Om klienten säger att hen för närvarande
är på noll (eller under) på skalan, behöver praktikern ställa hantera-frågor, det vill säga frågor som
uppmanar klienten att undersöka hur de klarar av att inte ge upp, fortsätta, etc., trots att det är så
dåligt. Ett annat alternativ är att praktikern går vidare med en skala kring hur mycket hopp klienten
har om att det kan bli bättre, vilket nästan alltid leder vidare till ett utforskande av vad som ger klienten hopp.

5 Mail till Sizu Curtis skickat om detta
In paragraph 6:
"This is included as an essential item because it is seen as crucial that an accreditable practitioner should be able to construct and make use of a
solution-focused scale in which 10 represents the complete achievement of the desired outcome (or, sometimes, a specific aspect of it) and 0
represents the worst things could be, or the complete absence of the preferred future."
I will usually put 0 as WHEN they decided to seek help. I have written about my reasons for using a point in time and not a state of mind in "The
common project" http://www.sikt.nu/wp-content/uploads/2015/06/Creating-a-common-project.pdf which is a paper widely used in teaching in
Scandinavia (and in some other places) so I'm hoping that your group might consider making some changes to this part of the accreditation
criteria. To many people in Sweden set 0 as a point in time for us to disqualify them for this.
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7. Att utforska vad som fungerar och (om tillämpligt) redan gjorda framsteg
Skalfrågor, och det initiala utforskandet av klientens motivering för varför hen inte placerar sig på 0,
kan vara första steget i en mer detaljerad undersökning av vad som för närvarande fungerar i klientens liv. Om klientens nuvarande skattning representerar framsteg jämfört med en tidpunkt relativt
nära i tiden, inbjuder detta också till en utforskning av hur dessa framsteg har uppnåtts.
Det exakta sättet, som samtalet utvecklas efter de inledande skalfrågorna, kan variera ganska mycket
beroende på vad klienten beskriver av sådant som fungerar, identifiering av tillfällen när det är bättre
i riktning mot den föredragna framtiden, undantag, eller i vissa fall till och med problemprat. Den
certifierbara praktikern konstruerar sina frågor genom att konstruktivt lyssna på vad klienten berättar, och söker ytterligare detaljer och förstärkning av lämpliga element, som anges i punkterna 7.1
och 7.2. Exempel på de olika samtalstrådar som ska visas för att en sökande ska kunna uppfylla dessa
kriterier visas i exempelklippen enligt nedan.
Videoklippet “Scaling 1” visar hur praktikern sätter upp en skala där klienten bedömer sin nuvarande
situation. Praktikern ställer sedan frågor som förstärker vad klienten har gjort, och fortfarande gör,
för att röra sig mot sin föredragna framtid.
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklippet “Scaling 2”
Länken borttagen ut detta dokument
visar också hur praktikern sätter upp en skala. Skalan används till att undersöka vad klienten anser
fungerar nu, och för att framkalla undantag till det nämnda problemet, vilket också resulterar i att
klienten identifierar några av sina egna förmågor och intressen.
Videoklippet “Scaling 3”
Länken borttagen ut detta dokument
visar hur praktikern ställer en uppföljningsfråga till en skala där klienten har skattat sig på 5 av 10.
Hon ställer frågan om vad klienten har gjort för att komma till denna punkt.
Videoklippet “Scaling 4- Instances”
Länken borttagen ut detta dokument
är en fortsättning på “Scaling 3” och visar hur praktikern frågar klienten efter ytterligare exempel på
vad hon gjort för att flytta sig till 5 på skalan. Praktikern följer klientens riktning genom att undersöka
ett tillfälle när klienten låg på 10 på skalan, och klienten beskriver hur hon lyckades uppnå detta och
hennes tilltro till att kunna göra sådant igen i framtiden.
Videoklippet “Instances 1” visar hur praktikern frågar klienten om delar av den föredragna framtiden
har inträffat nyligen, ber henne att specificera när dessa inträffade och frågar om vilken skillnad detta
gör för henne.
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Länken borttagen ut detta dokument
På liknande sätt visar videoklippet “Instances 2” hur praktikern ställer en riktad fråga om tillfällen när
en svårighet som klienten har nämnt (konflikter med sin son om läxor) inte inträffade. Han driver en
ganska detaljerad utfrågning som inbjuder klienten att överväga hur undantaget/tillfället inträffade
(dvs. omständigheterna, tiden, etc.), vad hon gjorde som hjälpte detta att hända, hur hennes beteende och omständigheterna påverkade hennes son, och vilken skillnad det gjorde för henne ifråga
om hur hon ser på sin son och hans förmågor, samt hennes syn på sig själv som mor.
Länken borttagen ut detta dokument
Videoklippet “Coping 1” visar ett exempel på hantera-frågor, och hur dessa frågor ofta kan leda till
frågor om tillfällen när det varit bättre i riktning mot målet eller leda till frågor om undantag.

Det var allt för denna gång. Nästa
nummer av medlemsbladet är beräknat till slutet av våren. Vi tar tacksamt emot artiklar, kåserier, debattinlägg och annat. Skicka Ditt bidrag
till: gunnar.torngren@telia.com
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