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”Hur snart blir lönnarna gula, som lyser vår vandring i 
parken”…för att inleda med några ord av Stig Dagerman 

  

  

 Välkomna till SFLK:s medlemsblad. I detta nummer kan du läsa 

mer om årets stora händelse: Konferensen. Men inte bara det 

utan även hur det går i konferensplaneringen, en rapport från 

EBTAs konferens i Sofia, vad de har för sig i södra dalarna. Och 

lite mer…. 
  

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  

  

 En pratstund med Jonas Wells inför SFLK konferensen 1-2 november 

Jag lyckas få en kort pratstund med Jonas Wells, en av tre konferensarrangörer från SFLK:s 

styrelse. De andra är Per Ljungman och Harry Korman. 

Gunnar: Av allt som sker just nu, en månad innan konferensen, vad är du mest nöjd med? 

Jonas: Den otroliga line-up som bara har blivit bättre och bättre. De senaste veckorna har det 

blivit klart med Rayya Ghul, som flyger in från Skottland, men även med Aviva Suskin-

Holmqvist kommer. Det är en smått otrolig grupp som kommer som just nu förbereder 

workshops, föreläsningar och inspel. Bara wow! 

Gunnar: Vad mer? 

Jonas: Redan nu har vi nått break-even vad gäller ekonomin. Det är ju en oerhört skön känsla 

för oss som arrangerar. Vi kan nu koncentrera oss helt på innehållet och 

konferensupplevelsen. Jag är också nöjd över att flera från styrelsen är med och hjälper till 

som seminarievärdar och att du Gunnar hjälper oss som toastmaster/moderator för kvällens 

cabaret! 

Gunnar: Oj då, det ska bli spännande! 

Jonas: Ja, eller hur? Ingen vet vad som kommer att hända! 😊 Jag hoppas att de som kommer 

kan få visa andra talanger och färdigheter än just lösningsfokus. Kanske kan de sjunga eller 

spela en låt, dra ett skämt, spela en scen eller vem vet. Eller så släpper de bara loss och har 

roligt! Ja, nu vet dom var de kommer att vända sig! 

Gunnar: Vad mer vill du dela med dig av? 

Jonas: Ja, inte mer än att hälsa alla som kommer ett varmt varmt välkomnande. Det börjar 

redan med en ”meet-and-greet” på onsdagskvällen på hotellet mitt emot Kockums Fritid. Vi 

ses väl i baren, eller hur Gunnar? Alla andra också! Jag ser verkligen fram emot att träffa 

gamla vänner och skapa nya. Och sedan hoppas jag på ännu fler anmälningar till konferensen. 

Vi är redan idag nästan 80 st. Vi har plats för fler och det skulle vara super om även de kom 

med! 

Gunnar: Jättetack Jonas för denna pratstund, vi ses på ”meet-and-greet”! 

Gunnar Törngren 
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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  

http://www.sflk.se/wp-content/uploads/2017/12/benfurman.png
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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. 

Styrelsen SFLK  

  

 SFLK-konferens 1-2 nov 2018  
 

 Lösningsfokus: Hantverk och konstverk – 
Preliminärt program  
1 november 2018  
9.00-10.00  Fika/registrering  
10.00-10.30  Plenum: Bästa förhoppningar/lagom för dig? 

Skillnader i ditt LF hantverk/konstverk efter 
konferensen?  

10.30-12.00  Plenum: Ben Furman  
12.00-13.00  Lunch  
13.00-14.00  Workshop 1  
Gaby Wallström: Lösningsfokuserat ledarskap - Hur gör man och vad gör det 
för skillnad?  
Per Ljungman: Samkonstruerade klientägda arbetsanteckningar  
Anne-Marie Wulf: Shifting from either/or to both/and - or how come it's not 
relevant to talk about SF 1.0, 2.0 or 3.2  
Rolf Palmblad/Linn Hörnfalk: Samtal med förälder och barn i skolan  
14.00-14.30  Fika  
14.30-15.30  Workshop 2  
Anna Gartvall: Film Intervju om hur en klient uppfattade samtalet och vad vi 
tänker om det  
Svenjohan Davidsson: Konsten att skapa en lösningsfokuserad skola  
Gun-Eva Andersson Långdahl: Lösningsfokuserat feedbackinformerat 
förändringsarbete  
Jehoshua Kaufman: Kränkande särbehandling på lösningsfokuska  
15.40-16.30  Plenum: Reflektion "Vad inspireras du av i ditt LF 

hantverk/konstverk just nu?"  
16.30-17.00  SFLK årsmöte  
19.00  Bubbel och boksläpp  
19.30  Buffetmiddag (ingår i konferensavgiften)  
21.00  Cabaret  
 

http://kockumfritid.se/
http://kockumfritid.se/
http://kockumfritid.se/
http://kockumfritid.se/
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4stra+Varvsgatan+8,+211+11+Malm%C3%B6/@55.610786,12.962478,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a4031ef031f9:0x43cd37ec06a0ad20!8m2!3d55.6082168!4d12.9771978?hl=sv-SE
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4stra+Varvsgatan+8,+211+11+Malm%C3%B6/@55.610786,12.962478,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a4031ef031f9:0x43cd37ec06a0ad20!8m2!3d55.6082168!4d12.9771978?hl=sv-SE
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4stra+Varvsgatan+8,+211+11+Malm%C3%B6/@55.610786,12.962478,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a4031ef031f9:0x43cd37ec06a0ad20!8m2!3d55.6082168!4d12.9771978?hl=sv-SE
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4stra+Varvsgatan+8,+211+11+Malm%C3%B6/@55.610786,12.962478,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a4031ef031f9:0x43cd37ec06a0ad20!8m2!3d55.6082168!4d12.9771978?hl=sv-SE
http://www.sflk.se/konferensanmalan
http://www.sflk.se/konferensanmalan
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2 november 2018  
8.30-9.00  Plenum: Backspegel "Tecken på gott 

hantverk/konstverk redan?"  
9.00-10.00  Plenum: Harry Korman  
9.30-10.00  Fika  
10.30-11.00  Fishbowl/kitchen table: Vart är LF på väg? I 

Sverige och världen?  
11.00-12.00  Workshop 4  
Jonas Wells: Vad är vackert (för dig)? Estetik i lösningsfokuserat arbete  
Jannie Lund-Nielsen: Flex FamiljeRådgivning  
Ywonne Peterson: Hur möter vi det stigande behovet av hjälp vid psykisk och fysisk ohälsa?  
Per Westlund, Annika Björkman, Fredrik Bloom: "På väg" grupp introduktion för nya deltagare  
12.00-13.00  Lunch  
13.00-14.00  Workshop 5  
Gunnar Törngren: Vad lite kan göra  
Linda Olsson et al: Med små steg tillbaka till skolan - Att vända frånvaro till närvaro  
Göran Jonsson: Sammanhangsmarkering i ett första samtal i LF  
2/1 Sonja Tiger et al: Lösningsfokusgrupp på arabiska (30 min) + Hanna Stålarv: Lösningsfokus - 
kort och gott (30 min)  
14.00-14.30  Fika  
14.30-15.30  Workshop 6  
Tomas Embréus: Från kontext till process  
Birgitta Friberg et al: Reflekterande team som ett sätt att överleva om man inte kan få (extern) 
lösningsfokuserad handledning  
Niklas Waitong/Gunnar Lindfeldt: Lösningsfokus och FIT på HVB en perfekt kombo  
15.30-16.00  Avslutning: "Vad är annorlunda nu?" + Tack till 

alla medverkande!  
Ändringar kan förekomma! 
 
För mer utförlig presentation av programmet och abstracts: Se www.SFLK.se  
 

 

 

 

http://www.sflk.se/
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Agneta Castenberg 
Rapport från årets EBTA i Sofia 
 
 
Hyllningar till  EBTA 25 år (European Brief Therapy Association) 
 

 
Här höll vi till…                                                  Födelsedagstårtan 

 
 
Nu hemkommen efter fantastiska dagar på EBTA konferensen i Sofia där vi också 
åt tårta för att fira EBTA 25 år, den första konferensen hölls i Brugge 1993. 
Boyan Strahilov och Plamen Panayotov arrangerade nu sin andra EBTA konferens 
den första gick av stapeln 1997.  
 
Konferensen präglades av en varm och generös stämning med hög kvalitet på 
workshops och plenum. Vi höll till i en vacker och pampig Stalinistisk byggnad som 
efter kommunismens fall 1989, byggts om till hotell med konferensfaciliteter. 
Vi var 160 deltagare varav många rest långväga från Japan, Kina, Sydafrika, 
Australien och Nordamerika. 
 
Axplock av några workshops: 
 
 Mark McKergow UK. 
 ”How the next generation of 
Solution Focused practice has 
already arrived” 
 
Utgångspunkten i Marks workshop 
var den artikel han publicerat om 
SFBT 2.0 där han beskriver 
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utvecklingen i lösningsfokus från SFBT 1.0 till  SFBT 2.0.  
1.0 symboliserar modellen som skapades på BFTC av Steve de Shazer, Insoo 
Kim Berg med kollegor. 
2.0 beskriver det arbete som bl.a kollegorna på Brief i London utvecklat. 
För Mark råder det inget tvivel om att både 1.0 och 2.0 ryms inom lösningsfokus 
(SFBT) då prioriteringar, vad vi lyfter fram och fokuserar på är desamma. 
 
Peter Sundman Finland och Jenny Clarke UK. 
”Best hopes for the future of SFT” 
I I Workshopen analyserade de vilka 

implikationer globala trender haft på 

lösningsfokus genom åren. Utifrån dessa 

fick vi sedan tillsammans fundera över ett 

antal teman varav ett var hur Millenium-

generationen kan komma att använda 

lösningsfokus i framtiden och likaså hur 

lösningsfokus kan dra nytta av 

digitaliseringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio Cannistra Italien. 
”Single Session Therapy. The Italian model” 
Under workshopen visade han hur de lösningsfokuserade frågorna är 
användbara när man har så mycket som en hel timme på sig att samtala.  
Världen över visar forskning att 87 % av alla som går i terapi oavsett modell går 
en gång. Således är det av stor vikt att använda den första sessionen på ett så 
konstruktivt sätt som möjligt.  
Flavio tryckte på vikten av samtalsledarens mindset att hen går in i mötet med 
tanken ”det är perfekt att vi har en hel timma på oss” istället för att tänka ”vi har 
bara en timma på oss”. 
 



Medlemsblad #18 

Svenska Föreningen för  

Lösningsfokuserad Korttidsterapi  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plamen och Boyan hann vid sidan av sitt värdskap 
också hålla en workshop. 
” A Brief overview of therapy evolution:  
The new role of therapist as CONversation 
CONductors” 
 
Efter att i flera decennier lyssnat noga på klienter är 
deras erfarenhet att människor som kommer till 

samtal är människor som har frågor som de söker svar på.  
Deras senaste modell är döpt till CoLec (Conversations Led by Clients).  
Frågor i CoLec kan vara: 
För att vårt samtal ska bli så användbart som möjligt för dig vad ska jag fråga 
dig om? 
Antag att jag ställde dig den frågan vad skulle du svara? 
Vad skulle kunna vara nästa fråga som är mest användbar för dig? 
Många av de bulgariska deltagarna på konferensen har jag träffat tidigare då 
jag under ett tiotal år var inbjuden av Plamen och Boyan att gästföreläsa på 
deras utbildningar i lösningsfokus. Det flera av dem berättade var att 
lösningsfokus används av ett hundratal behandlare runt om i Bulgarien, och att 
de flesta arbetar undercover men som forna partisaner passar det dem utmärkt. 
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Jag reste till Sofia med Eva Persson och vi var båda tillfreds 
med dagarna, nästa EBTA konferens anordnas den 20-22 
september 2019 i Florens Italien. 
Jag vill avsluta med att citera Danni Yu and Amanda Sun från 
Kina;  
” If you´re alone, you can walk faster, but if you are with a group 
of people, you can walk further”. 
 
Agneta Castenberg 
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Jonas Wells: 

 

Lyckade After Work i Södra Dalarna 

I år har ett nytt koncept lanserats i Södra Dalarna. Ett 

samarbete mellan Södra Dalarnas Samordningsförbund 

och SFLK har resulterat i fyra After Work LF arrangemang 

sedan i januari, den senaste i Hedemora den 27 

september. Förbundschef och SFLK styrelseledamot Jonas 

Wells säger, 

- Vi har ätit mat ihop, sett filmer och reflekterat samt 

pratat lösningsfokus. Många har varit med och flera reser 

långt för att komma. Vi är cirka 15 personer varje gång 

och det är väldigt uppskattat. 

I torsdags var huvudnumret ett pass med improvisationsteater tillsammans med den 

fantastiska dramapedagog Elisabeth Malmberg. Kopplingen mellan lösningsfokus och 

improvisation utforskades och gruppen hade riktigt roligt. Exempelvis gjordes en övning med 

att besvara den andre med ”ja, och…” och sedan jämförde vi med att säga ”nej…”. En radikal 

skillnad och gruppen gjorde kopplingen med en film som gruppen såg med Steve de Shazer 

förra gången då han inledde varje tur med ”ok…” och aktivt bejakade och signalerade för 

klienten att han accepterar det sagda och hur han bygger vidare på det klienten säger är 

viktigt och värdefullt för denne.  

Nästa After Work LF i Södra Dalarna blir i Avesta den 6 december.  

- Varmt välkomna, hälsar Jonas Wells  
Här är fler bilder från kvällen: 
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Certifieringsgruppen: 

Certifieringsgruppen kan nu ta emot 

certifieringsansökningar! Mer information 

om det finns på SFLK:s hemsida.  

 

  

   

Det var allt för 

denna gång. Nästa nummer av medlemsbladet är beräknat 

till slutet av hösten. Vi tar tacksamt emot alla bidrag (utan 

garanti för publicering). Det kan vara artiklar, kåserier, 

recensioner, betraktelser eller något annat i anknytning till 

ämnet. 

Allt skickas till den tillfälliga redaktören: 

gunnar.torngren@telia.com 

 


