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Redaktörerna har ordet:
Välkomna till årets första medlemsblad. En av förra årets stora
händelser var ju SFLK:s konferens i Malmö 5-6 december. Som
vanligt var konferensen välbesökt och samlade 80 intresserade
deltagare. Bilder finns på s. 10. En mängd spännande workshops,
föreläsningar, öppen space och massor av spännande diskussioner
märktes överallt. Därutöver god mat och en flertalet framträdanden
på kvällens cabaret. Vi är nog många som redan nu ser fram emot
nästa års konferens. Mer om konferensens innehåll hittar du på
SFLK:s hemsida. Vi vill även passa på tacka alla som lagt ner tid
och möda på konferensen och gratulera föreningens ordförande
Jonas Wells som nyligen fyllt 50. Grattis Jonas!

SFLK
Certifiering

Som ni ser har vi nu fått hjälp med medlemsbladets utseende,
vilket glädjer oss mycket. Vi fortsätter att ha ett innehåll som
främst baseras på det ni läsare skickar in. Det är ju hela
föreningens medlemsblad! Vi är nu 439 medlemmar, så det finns ju
massor av kunskap och erfarenhet.
Som vanligt tar vi gärna emot allas bidrag och synpunkter.

Martin & Gunnar

Lösningsfokus, med siktet på
ambitioner och ansträngning
av Hanna Stålarv, Verksamhet- och utvecklingsledare
Vad glad jag (Hanna) blev när Eva och Björn Persson introducerade
mig för Lösningsfokus för snart 10 år sedan. Nu hade jag hittat en
metod som fokuserade på lösningar, var respektfull och ingav hopp!
Dessutom passade förhållningssättet in i alla möten med
människor, enskilt och i grupp- och var dessutom rolig att arbete
med och snabbt gjorde skillnad! Efter detta har jag experimenterat
med lösningsfokus i alla möjliga sammanhang och det har
utvecklats till ett sätt att tänka och leva.
Mina lösningsfokuserade samtal har under åren handlat om att
arbeta med tydliga målbilder utifrån klientens önskade läge. Ofta
använder jag whiteboard och ritar skalor i olika färger. Vi brukar
resurs-inventera och forma tydliga steg med tidsplaner utifrån vad
personen eller gruppen önskar. Nyfiket och metodiskt brukar jag
utforska ”önskad framtid” och är noga med att ge beröm för både
styrkor och egenskaper. Både jag och klient (idag oftast
medarbetare, enskilt eller i grupp) brukar fotografera våra
gemensamma anteckningar och följa upp dessa vid nästa träff.
Oftast känner jag mig nöjd, och utvärderingar visar att klienter/
WWW.SFLK.SE

Erbjuder du
lösningsfokuserad
terapi, handledning
eller utbildning?
Vill du certifieras?

Anmäl dig på:
www.sflk.se/sflk-certifiering

efter att du anmält
dig skickar vi
dokumentation för
Internationell
Certifiering i
Lösningsfokuserad
Praktik.
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grupper tycker att samtalen är till nytta och gör skillnad.
På SFLK konferensen 2018 tog jag del av Harry Kormans föreläsning ”Om hantverk/konstverk, etik
och estetik”. Under föreläsningen berättade Harry om hur han och Jocelyne påverkats av Carol
Dwecks forskning, att de börjat experimentera med att försöka ge komplimanger för
ansträngningar snarare än för framgångar genom att försöka ställa frågor som är mer riktade mot
vad klienter har försökt, oberoende av om de har lyckats eller inte.
Han visade även en kort film som illustrerade en av Carol Dwecks studier av ett experiment med
400 elever. Filmen beskrev hur dessa barn fick göra en serie tester. Först fick alla barn göra ett
enkelt test som alla kunde klara av. Sedan delades barnen in i två grupper. Den ena gruppen fick
beröm för en egenskap, ”you must be really smart at this” ”vad smart du är i detta”. Den andra
gruppen fick beröm för hur mycket de ansträngt sig: ”you must have worked really hard at
this”1 ”du måste ha jobbat hårt med detta”. Därefter fick barnen göra ett andra test där
försöksledaren sa att de nu fick välja mellan att göra ett lite svårare test där de kanske skulle lära
sig lite mer, eller så kunde de få göra ett lika lätt test som det första de hade gjort.
•

92% av eleverna som hade fått beröm för sin ansträngning valde det svårare testet.

•

33% av eleverna som hade fått beröm för sin intelligens valde det svårare testet.

Carol Dweck spekulerar, att det handlar om: att om barnen får beröm för att de är smarta, så blir
de försiktiga med att utmana sig eftersom de riskerar att misslyckas- och då inte leva upp till de
förväntningar som de tror omgivningen nu har på dem (Dweck kallar detta för ett ”fixed
mindset”). Barnen som fått beröm för ansträngningar väljer att försöka anstränga sig mer – det blir
inte lika viktigt att lyckas (Dweck kallar det ”growth mindset”).
Efter detta fick alla barnen ett tredje test. Detta var ett omöjligt test som inte gick att lösa. Man
ville undersöka hur de två olika grupperna nu hanterade en riktigt svår utmaning. Barnen som
hade fått höra att de var smarta, tyckte inte alls om att arbeta med uppgiften. De blev frustrerade,
gav upp snabbt och hade tråkigt. Medan de barn som fått höra att de jobbat hårt ansträngde sig
mer, höll ut längre och tyckte att det omöjliga testet var roligare! Efter det omöjliga testet fick nu
alla elever ett fjärde och sista test. Detta test var lika lätt som det första, men nu var det skillnad i
resultaten mellan de två grupperna.
•

Eleverna som hade fått beröm för att de var smarta presterade 20 % sämre än i det första
testet.

•

Eleverna som hade fått beröm för ansträngningar presterade 30 % bättre än de hade gjort i
det första testet.

50 % skillnad utifrån att man hade bytt ut 2 ord! Skrämmande skillnader tyckte Harry, som sa att
han ägnat 30 år åt att försöka bli bra på att intervjua om framgångar och nu börjat undra om han
någonsin hade utvecklat kompetens i att intervjua om försök och ansträngningar. Han berättade
också om ett fall där det skedde en anmärkningsvärd utveckling efter att han skiftat sitt fokus i
samband med att han påmints om Dwecks forskning 2.
Under föreläsningen kände jag mig både förvirrad och nyfiken. Hade allt det jag tidigare gjort
varit fel, eller kan man göra på flera sätt? Är Harry ute och cyklar, är det två helt olika saker eller
OBS att man alltså endast bytte ut ”be __ smart” mot ”have worked ___ hard”. För övrigt gjorde
försöksledaren samma sak i bägge grupperna.
1

2

Dweck började publicera i mitten av 70-talet.

WWW.SFLK.SE
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kan detta inympas i lösningsfokus? Efter en timme var jag säker på
att jag måste prova detta, att flytta mitt fokus från mål till
ansträngning. Speciellt angelägen var jag då jag ”fastnat” i mina
samtal med en medarbetare där resultat uteblivit trots upprepade
samtal och tydliga planer framåt.

Bild: Insoo Kim Berg.

“That’s a way to
see it, and there is
also another way
to see it”
- Insoo Kim Berg
1934 - 2007

“Av de hemlösa i
Milwaukee fick Insoo
namnet:
“The Zen Lady”.
Efter att Insoo Kim Berg
ställt sig i soppköks-kön,
och börjat tala med en
hemlös, blev han så
fascinerad att han spred
ordet om henne för andra
i samma svåra situation.
Fler hemlösa sökte sedan
upp Insoo vilket ledde till
ett stort samarbets- och
behandlingsprojekt.”

WWW.SFLK.SE

Väl hemma förberedde jag mig noga inför samtalet med
medarbetaren, som vi kan kalla Hans. Jag märkte även att jag
omedvetet hamnat i en föreställning om att Hans inte kunde
utvecklas mer och till följd inte skulle klara av sina arbetsuppgifter.
Plågsamt medveten om mina egna tillkortakommanden och
felaktiga förantaganden, bestämde jag mig för att försöka använda
frågor som fokuserar på hur det ser ut när han anstränger sig. Att
skifta fokus fullt ut krävde en hel del ansträngning från min sida
och kom långt ifrån naturligt. Till hjälp under samtalet hade jag
därför min ”fusklapp” med frågor som jag förberett innan mötet.
Under samtalet pratade vi inte alls om målet, dvs. att han skulle
lyckas med de arbetsuppgifter som faktiskt behövdes göras, utan
fokuserade helt och hållet på hans ansträngning och vilja att
försöka. Styrkeåterkopplingen var både kopplad till goda
ambitioner vid försök och ansträngning, och bekräftelse av styrkor
och positiva egenskaper som var hjälpsamma vid ansträngning.
Resultatet var förbluffande! Hans började prestera på en nivå
som varken jag eller hans närmaste chef trodde var möjlig.
Skillnaden var så stor att vi hade svårt att tro att han faktiskt gjort
vissa av uppgifterna själv. När jag pratade med Hans frågade jag
honom om han reflekterat över att jag sist vi pratat använt lite
andra typer av frågor. Han funderade, sken upp och berättade att
han hade märkt detta och att det verkligen gjort stor skillnad för
honom. Hans berättade att den största skillnaden var att
prestationsångesten försvann. Eftersom han inte kände att han
måste lyckas, hade han efter mötet vågat prova sig fram och känt
sig nöjd med att göra sitt bästa. Han hade inte heller känt sig
stressad i jobbet utan låtit arbetsuppgifter få ta den tid som han
behövt, vilket i sin tur gjort att han hade kunna tänka klart och att
uppgifterna gått mycket bättre. Detta påverkade även hans arbete
med deltagare där han haft ett större lugn att vänta in dem och
deras egen process.
Det var tydligt att resultatet av att ha skiftat fokus hade gjort stor
skillnad för Hans. Detta skapade en ännu större nyfikenhet hos
mig som gjorde att jag var tvungen att utforska vidare. När jag och
min kollega i samordningsförbundet har hållit utbildningar i
lösningsfokus, har jag därför bjudit in andra till att experimentera
med frågorna i klient-möten. För att kunna utforska skillnaden av
perspektiv har jag under introduktionen bett gruppen att avstå
från vissa lösningsfokuserade frågor under experimentet, dvs. att
undvika de frågor som syftar till att skapa målbilder genom
framgångar. Jag har sedan delat ut min ”fusklapp” med frågor om
försök och ansträngning; och bett om skriftlig eller muntlig
4
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återkoppling efter samtalen. Under SFLK konferensen 5-6 dec 2019 presenterade jag mina
funderingar och bjöd in gruppen till att experimentera med ansträngnings-frågor.
Utvärderingar av samtliga experimentet visar ungefär samma sak.
Många beskriver att de på ett mer ödmjukt sätt närmar sig klienten i denna typ av arbetssätt och
att de än mer kan förmedla förståelse för det svåra som klienten upplever. De uppfattar också
klienterna mer avslappnade och glada inför att försöka, samt att det framkommer nya idéer och
tips från klienterna till sig själva på saker som de inte tänkt på tidigare. De berättar även att
samtalen känns ”trevligare” och mer glädjefyllda. Detta har varit extra betydelsefullt i samtal med
personer som känner att de misslyckas med tidigare uppsatta mål. Man betonar även att man ska
vara försiktig med att ”kasta ut barnet med badvattnet”, dvs. inte förkasta det som är bra med
lösningsfokus och inte frångå metoden för mycket.
I utvärderingar och samtal kring ämnet framkommer det att många upplever det svårt att tänka i
nya banor, både som samtalsledare och klient. Vid första anblicken ser det enkelt ut och väldigt
likt ett traditionellt lösningsfokuserat samtal, men man upptäcker snabbt att det är mycket svårare
än man trott. En svårighet är att skapa syfte och mål med samtalet utan att hamna i målfokus och
prestationskrav. Om man inte pratar om det önskade läget, hur vet vi då vart vi ska eller vad
klienten vill istället? Är ambitions – och ansträngnings-frågor tillräckliga? Vilka frågor är
egentligen till störst nytta, och för vem?
En utmaning för mig har varit att än mer arbeta med
”öppna beröm” (beröm för försök och ansträngningar)
men ändå belysa de hjälpsamma styrkor som kan finnas
i ”låsta beröm” (beröm för egenskaper). Harry berättade
för mig att när han presenterade de här idéerna på
SFBTA-konferensen i Montreal i november 2019, sade
någon i publiken att Insoo Kim Berg var expert på att
koppla ihop egenskaper och vad människor hade
försökt. Hon kunde säga: ”Jag är imponerad av hur du
använde din intelligens och eftertänksamhet till att
komma fram till en ny strategi som du sen försökte
genomföra”. Så klokt och elegant av Insoo!

Vad tänker du? Vad skulle du
vilja försöka – inte nödvändigtvis
lyckas med, utan bara försöka?
☺

Efter Harrys föreläsning 2018 har den största skillnaden blivit att jag idag ger mer möjlighet och
utrymme för personer att sätta ord på sin svåraste utmaning. Att deras ansträngningar får mer
fokus i samtalen och att jag kopplar processinriktat beröm till deras försök i större utsträckning än
tidigare. Genom att stanna upp och bekräfta det hårda arbete personerna redan gör, eller har
framför sig, är min ambition att visa respekt och tilltro till deras egen förmåga till både uthållighet
och återhämtning. En del ifrågasätter detta, om det verkligen är lösningsfokus att prata om
problem och om man istället gör problemen större genom det.
Jag tänker att; om en uppgift är enkel, krävs ingen ansträngning. Om en ansträngning krävs, lätt
eller inte, behöver man uppmärksamma insatsen och ge utrymme för det i samtalet. Min
erfarenhet är att ”mål” i någon form ändå skapas, samt att förändringar blir mer hållbara över tid
genom att ”försöka ställa frågor som är mer riktade mot vad klienter har försökt, oberoende av om
de har lyckats eller inte” (Harry och Jocelyne).
Mina frågor är många och svaren fortfarande få. Jag vet att jag inte vet så mycket som jag tidigare
trodde mig veta. Jag vet att jag vill fortsätta ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt i min vardag
och försöka ha ett avslappnat, nyfiket och öppet sinne. Jag vill även än mer öva på att koppla ihop
WWW.SFLK.SE
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egenskaper med försök (Insoo) och fortsätt utforska lösningsfokus
genom ansträngnings-fokus.

Tips:
Filmen om Carol Dwecks studie ”BARN OCH BERÖM” hittar du
på:
https://www.youtube.com/watch?
v=p9Z9-79oP8I&feature=youtu.be
Mer om forskning angående beröm och mindset:
https://www.neuroforum.se/mindset/

Söker Du efter
terapi,
utbildare eller
handledare?
På hemsidan www.SFLK.se
hittar du verksamma,
lösningsfokuserade
personer som du kan
kontakta utifrån det som
passar dig och/eller din
organisation bäst.

Hanna Stålarv
Verksamhetsledare, Hallstahammar
Utvecklingsledare, Norra Västmanlands
Samordningsförbund

* Vill även tillägna ett tack till Harry Korman som har öppnat mina ögon för ett nytt och spännande perspektiv. Du
har fått mig att upptäcka mer om mig själv och att hitta nya dimensioner i mitt lösningsfokuserade förhållningssätt.
Vill även tacka dig för att jag har fått bolla mina funderingar med dig i processen.

Single Session och Walk-In,
i Globalt Perspektiv
av Martin Söderquist
Bouverie Centre i Melbourne var värd för ”Third International Single Session and Walk-In
Services Symposium – Single Session Thinking: Going Global one step at a time” som gick av
stapeln 24-25 Oktober. Konferensen samlade deltagare från 10 länder och jag var inbjuden som en
av flera internationella gäster att hålla workshop både ”pre-conference” och på symposiet.
Detta var en av de allra bäst organiserade, inkluderande och accepterande konferenser jag varit på
och jag har varit på några genom åren. Fantastisk stämning, vänliga människor med gemensamt
intresse och ett oerhört flyt. Bara en sådan sak som att vi var 10 personer från olika länder som på
fem minuter vardera skulle presentera Single Session och Walk-In aktiviteten i respektive land;
och vi gjorde det på 50 minuter totalt! Det gjorde sitt till att vi alla är korttidsterapeuter. Det var
en utmaning att på fem minuter presentera Sverige, aktiviteten i landet och belysa fyra olika
frågor vad som hjälpt och vad som varit svårigheter vid implementering av arbetssätten.
Det var framförallt två saker som ”made my days” och det var för det första att vårt arbete med
Ett Samtal i Taget med par på Familjerådgivningen i Malmö numera räknas internationellt. Den
WWW.SFLK.SE
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förra konferensen i Kanada var vi inbjudna som en grupp som hade börjat arbeta med Single
Session – vi var ”rookies”. Nu är vi en viktig del i det fortsatta utvecklandet, nationellt och
internationellt, att skapa för klienter lättillgängliga och konstruktiva möjligheter att få stöd och
hjälp när de behöver det.
Det andra var att under konferensdagarna var det inga diskussioner om terapimodeller eller
evidens. Dessa diskussioner lyste totalt med sin frånvaro och det var för mig en absolut befrielse.
Alla dessa diskussioner om vilken terapimodell som är bäst, om man ska ge hemuppgifter eller ej
etc. kan knäcka vem som helst och leder ju ofta till konflikter i arbetsgrupper eller mellan olika
grupper som tolkar terapimodeller på sitt sätt. På konferensen låg allas fokus på hur vi på olika
sätt och i olika organisationer kan erbjuda arbetssätt som passar klienterna, minskar krånglet för
dem, handskas med väntetider på vettigt sätt och framförallt skapar en inbjudande och kreativ
miljö för samtalet.
Allt detta fick mig att börja fundera mer än tidigare på vad det är som gör att korttidsterapimodeller, och i mitt fall “Ett Samtal i Taget”, trots allt har lite svårt att få ett ordentligt genomslag.
Trögheten i framförallt statliga och kommunala organisationer, svårigheterna att komma med
något nytt, terapeut-utbildningars fokus på längre terapimodeller, diagnostiska kulturens
förödande grepp även över socialt arbete är alla säkert förklaringar som har sin absoluta relevans.
Det är trots allt mycket vi vet som talar för att organisera bemötandet av klienter på ett
annat sätt än som görs i många organisationer idag:
•

Många klienter kommer till ett samtal (25-30 % på Familjerådgivning) och de flesta
förväntar sig korta kontakter.

•

Optimalt för klienter att få tid inom en vecka från det att de ringer för att boka tid.

•

Långa väntetider för ett första eller enda samtal leder till återbud, uteblivande besök och
besvikelser. I värsta fall tappar klienterna förtroendet.

•

Valmöjligheter och delaktighet är viktigt för klienter, och det ställer krav på att mottagande
organisation/team kan vara flexibla.

•

Klienter söker i första hand hjälp för att lösa ett problem, inte för att bli bedömda eller
utredda.

•

Många klienter bryr sig inte om terapimodell utan vill bli bra bemötta och få hjälp med det
de presenterar.

“Single Session & Walk-In” och “Ett Samtal i Taget” är modellfria arbetssätt som på olika sätt
organiserar arbetet och erbjuder klienter tid för samtal inom en vecka eller mindre när de behöver
det. För oss som arbetar med detta är det befriande att inte behöva planera nästa samtal med
klienten utan ge allt man kan utifrån det klienten hoppas få ut av samtalet idag.
Länkar:
www.bouverie.org.au

Martin Söderquist
Familjerådgivare (par-terapeut), Malmö Stad
Redaktör för SFLK’s medlemsblad

WWW.SFLK.SE
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Pilotstudie: Nätbaserad terapi, värt ett

försök?
Går det att få hjälp i svåra situationer med hjälp av en dator och en enkelt utformad
hemsida?
Till skillnad från liknande sidor bygger www.terapi-studie.se på en beskrivande teori om hur
terapi* fungerar snarare än hur problem uppstår och hur människor fungerar etc. Testet avser
både metod och utformning. Fokus ligger på (förändrings-) processen snarare än innehållet och
ordet *terapi används här i en mycket bred bemärkelse.
Du kan om du vill pröva själv! Kom ihåg att fylla i den anonyma utvärderingen på slutet.
Gunnar Törngren
Handledare inom socialtjänst och sjukvård, Skövde med omnejd

Recension: Livsvisdom. Sju enkla sätt att

förbättra din relation till andra och dig själv.
Av Ben Furman, Verdi AB, 84 sid. 2019 ISBN:978-91-86679-99-6
Recension av Gunnar Törngren
Ben Furman, psykiater, föreläsare m.m. är nog för de flesta känd som
föreläsare och författare. Nu har han varit i farten igen med en ny och
trevlig bok. Som så ofta när Ben skriver riktar han sig kanske inte så
mycket till dem som redan är lösningsfokuserat skolade - även om det kan
vara bra med påminnelser - utan mer till en bredare allmänhet. Med denna
bok tycks Ben ha ambitionen att den ska vara praktiskt användbar i många
av de svåra situationer som livet har att erbjuda, samt att det ska vara en
”vardagsbok” som kan läsas och kanske bidra till nya tankesätt.
Ben skriver som vanligt på ett lättfattligt sätt med många konkreta exempel. Som så ofta när det
gäller litteratur i denna genre så låter det alltid så lätt - tills kunskapen ska tillämpas.
I boken varvas exempel med resonemang kring olika teman och även små övningar man kan göra
och på så vis prova sig fram.
Trots sitt begränsade sidantal innehåller boken hela sju kapitel med namnen; Upplev framgång,
Var medveten om dina styrkor, Se ditt förflutna som en resurs, Påverka andra människor
konstruktivt, Möt kritik med nyfikenhet, Tackla kränkningar, Omvandla dina problem till mål.

WWW.SFLK.SE
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Dessa rubriker känns nog igen av den som läst Bens böcker tidigare men denna lilla bok kan även
ses som en sammanfattning av hans tidigare verk.
Gillar jag boken? Jodå, det är en trevlig liten bok. Inte mycket nytt för den som arbetar
lösningsfokuserat, men det är nog heller inte meningen. Däremot ser jag denna bok som en
förträfflig liten bok att ge bort som present som säkert kan bidra till nya tankar hos många, men
kanske även som en bedrägligt lättläst bok även för den invigde. Bedrägligt för att det låter så
enkelt. För den som inte läst sin Furman tidigare skulle jag nog säga att det är en bra introduktion
till hans tankevärld.

Recension: Living room songs
Av Ólafur Arnalds 2011, Erased Tapes Records Ltd.
Recension av Dawn Cross
När Martin Söderquist skrev i sin artikel “Single Session och Walk-In, i
Globalt Perspektiv” att fokus under konferensen bl.a. låg på att skapa en
inbjudande och kreativ miljö för samtal, kom jag att tänka på
musikpsykologin och vilken inverkan ljudnivåer, frekvenser, melodier och
toner har på människors psykiska tillstånd och välmående. Framförallt
denna skiva har följt med mig sedan 2012. De 7 kompositionerna på
sammantaget 23 minuter påminner i sin enkelhet och elegans om en
vårmorgons värmande ljusstrimma mot kinden. Med enbart klaviatur, fiol och cello lyckas Ólafur
Arnalds frammana en närmast oformulerbar tacksamhet även för de minsta, men nog mirakulösa,
händelserna och sekvenser i livet.

Kom ihåg att…
Journal of Solution Focused Brief Therapy har precis bytt namn, gått över
till online publikation och blir nu open source! Mer info om detta inom kort.
Medlemsbladet publiceras för närvarande med ca 4 nummer per år.
Det är gratis att bli medlem i SFLK, medlemsanmälan hittar du på:
https://www.sflk.se/medlemsanmalan
Du kan besöka SFLK på Facebook https://www.facebook.com/
SFLK-132938176852578/
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Tack till:
Hanna Stålarv för artikeln “Lösningsfokus, med siktet på ambitioner och ansträngning”.
Martin Söderquist för artikeln “Single Session och Walk-In, i Globalt Perspektiv”.
Gunnar Törngren för sammanfattningen “Nätbaserad terapi, värt ett försök?” Samt
recensionen på “Livsvisdom. Sju enkla sätt att förbättra din relation till andra och dig
själv.”
Dawn Cross för den nya layouten samt recensionen på “Living room songs”

Vill även du bidra med artiklar till SFLK’s medlemsblad?
Skicka utan tvekan in ditt bidrag till gunnar.torngren@telia.com så dyker du möjligtvis
upp i nästa månadsnummer.

Du vet väl om att du även kan annonsera här i SFLK’s
medlemsblad?
Skicka in det material du vill ha utannonserat till gunnar.torngren@telia.com så
kontaktar vi dig.

Bilder från konferensen 5-6 dec 2019
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~ Nu provar Medlemsbladet något nytt! ~
Nämligen:
Vad fick du för respons?
Skriv och berätta kortfattat om den bästa eller roligaste respons du fått, och på vad. Du
kanske har SMSet, mailet eller minnet utav det liggandes någonstans. Respons-givarens
namn hanteras anonymt om inte annat skriftligt godkänts.
Skicka in responsen till gunnar.torngren@telia.com

Förra Medlemsbladets “Vad fick du för respons?”
Följande respons gavs till [Namn Efternamn] och var respons på [vad som utförts]
“citerar svaret”

PÅMINNELSE I #26

Tack för att du delar med dig!

Det var vitsen
Paret är på sitt första besök hos familjeterapeuten, varvid frun beklagar sig över att hon
känner sig oönskad, osedd och inte längre älskad av sin make.
Terapeuten reser sig från stolen och ber frun att göra likadant. Så ger terapeuten frun en
riktigt lång och intensiv kram. Maken tittar konfyst på under tiden.
- Det här är vad din fru behöver tre gånger i veckan, säger terapeuten.
- Hmm, svarar maken. Jag kan lämna av henne här på måndagar och onsdagar men
fredagar blir svårt för då har jag golfen.
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ANNONS

ANNONS
WAITONG UTBILDNING PRESENTERAR

Ta chansen och lär dig från de bästa!
Grundarna av FIT och the Good Life Model besöker Sverige 2020

Dr Scott Miller

LSW David Prescott

Effektiv hjälp till dina klienter

Hur jobbar vi med förövare?

FIT, Feedback Informed Treatment
• Stockholm 26–27/3
• Malmö 30/3–1/4

FIT, MI & the Good Life Model
• Malmö 27–28/4
• Stockholm 29/4

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?
Vill du bli effektivare?

Senaste metoderna från USA om hur man
jobbar med de som begår sexuella övergrepp
eller på andra sätt skadar andra.

FIT är evidensbaserat och går att använda
oavsett metod, klient och arbetsplats.
Det är 2,5 gånger större chans att en klient blir
hjälpt om behandlaren använder FIT. Metoden
halverar dropouts och minskar behandlingssammanbrotten med 1/3.

Fokus är på att lära ut praktiska användbara
metoder för oss som möter klienterna inklusive
Motiverande Samtal, Feedback Informed
Treatment och the Good Life Model, som
han även har skapat.

Dr Miller är en världsledande forskare, skapare
av FIT och grundare av ICCE. Han är en
inspirerande och underhållande talare som
vid behov faktiskt även kan prata svenska.

Prescott har dessutom medverkat i ett 20-tal
böcker, är MI- och FIT-tränare samt är en
internationellt erkänd auktoritet och föreläsare
inom sexuella övergrepp.

1 dag: 1 475 kr
2 dagar: 2 990 kr
3 dagar: 4 450 kr

Malmö: 2 390 kr
Stockholm: 1 390 kr

Sponsor:

Alla priser är exklusive moms. Dagarna säljes separat. Rabatt om ni är flera.
OBS! Waitong Utbildning och Gunnar Lindfeldt erbjuder ihop med Scott Miller Sveriges bästa och klart
mest prisvärda FIT-Diplomutbildning; Stockholm 26–27/3 + 23/4, Malmö 30/3–1/4 + 7/5.

För kalendarium, aktuella kurser och mer information besök vår webbsida: waitong.se
NIKLAS WAITONG är ICCE certifierad
utbildare, socionom med 30 års
erfarenhet från HVB och socialtjänst.
Han har samarbetat med systemets
skapare, Dr Scott Miller sedan 90-talet
och jobbat med FIT sedan 2000.
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TELEFON 070-295 24 99
E-POST niklas@waitong.se WEBB waitong.se
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