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Redaktören
har ordet:
Hej alla och den bästaste av godaste fortsättningar 
önskar jag er alla!
 
Vilket nummer att inleda 2023 med. Jag är stolt och 
så nöjd att kunna visa upp fler artiklar, dialoger, 
rapporter och tankar (eller hur Dawn?). Varmt 
välkomna att ta er tid att förtjusas av historia, 
aktuella ämnen, nya perspektiv av nya och mer 
erfarna röster – lösningsfokus lever och frodas. 
Hoppas ni gör det också!

Och vill ni ta del av ännu mer, så tveka inte att söka 
upp nya numret av den vetenskapliga journalen – 
många fina artiklar där: Journal of Solution Focused 
Practices | School of Medicine | University of Nevada, 
Las Vegas (unlv.edu)
 
Ha det bäst – och så ses vi väl på den 
lösningsfokuserade världsdagen den 3e maj? Och 
allra senast hoppas jag på Västerås konferensen i 
juni?

PS inför Lösningsfokuserade Världsdagen 
den 3e maj 2023: Kom ihåg att vara i god tid med 
att maila info om er själva och om era önskade 
och/eller planerade fysiska eller digitala aktiviteter 
och workshops; så att så många som möjligt kan 
skapa sig möjlighet att ses och ta lärdom av både 
nya och äldre erfarenheter, upptäckter, metoder, 
betraktelser m.m, Ds.

SFLK
Certifiering

Vill Ni certifieras?

Erbjuder Ni 
lösningsfokuserad 

terapi, handledning 
eller utbildning?

Ansök via:
www.sflk.se/sflk-certifiering

Efter din ansökan
skickar SFLK dokumentation 
för Internationell Certifiering i 
Lösningsfokuserad Praktik.
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Lönnens Öppenvård firar 30 år 
Skriven av Birgitta Friberg, 2022

En dag i slutet av augusti fick jag möjlighet 
att besöka Lönnens Öppenvård som är en 
öppenvårdsmottagning i Kristianstad, och i 
år firar Lönnens Öppenvård 30-årsjubileum. 

Det innebär två saker: dels att det är 30 år sedan 
Lönnen startade sin verksamhet samt att 
personalen oavbrutet arbetat Lösningsfokuserat i 
30 år. Det blev ett spännande samtal med 
terapeuterna Anna Östensson, Carola Hellberg, 
Gunilla Ekberg, Lotta Brink, Johanna Malmberg 
och Kajsa Dickson. 

Vid tidpunkten för Lönnens uppstart, precis i 
början av 1990-talet, undersökte Kristianstads 
kommun olika verksamheter för att få idéer och 
inspiration för hur de ville bedriva sin 
verksamhet. I detta arbete fastnade kommunens 
representanter för verksamheten på Avenbokens 
Öppenvård i Malmö. Där var inriktningen att en 
arbetar Lösningsfokuserat, inkluderar familjerna 
och uppvisade väldigt goda resultat. Rent konkret 
innebar det att en samarbetade i team, där det 
fanns en terapeut i rummet med klienten/erna 
och ett team som följde samtalet från ett annat 
rum. 

Kristianstad kommun anställde Aviva Suskin 
Holmqvist och Lars Dannerup från Avenboken 
som projektledare för uppbyggnaden av Lönnens 
verksamhet och gav dem även ansvaret att 
bedriva handledning för terapeuterna. 

Lönnen erbjuder samtalsbehandling i öppenvård 
till anhöriga och personer med missbruks- och 
missbruksrelaterade problem, inkl. spel om 
pengar, familje- och relationsproblem samt 
psykosocial problematik. 
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Det sker ingen registrering eller 
annan dokumentation förutom 
terapeuternas egna anteckningar. Det 
ska vara lättillgängligt både för 
privatpersoner och för 
socialsekreterare att ”remittera”.

-”Vi träffar allt ifrån de som bor på gatan till 
väletablerade personer. Vi välkomnar alla och 
då sprids också det goda ryktet bland många 
olika människor.”

Genom åren har personer som 
brottas med missbruk prioriterats, 
om en har kommit till det läget att 
en måste prioritera då är det 
missbruk och socialtjänsten som går 
före.

-”Vi har varit noga med att vara transparenta 
och tala om för politiker hur vi jobbar. Vi har 
kunnat visa på statistik. Vi har erbjudit 
utbildningar i Lösningsfokus inom 
förvaltningen och vi har varit öppna för 
samarbete. Det tror vi har gjort att 
socialsekreterarna har känt att de har kunnat 
nyttja oss. Vi har varit en resurs för dem. I 
perioder när det varit turbulent har både 
chefer och politiker stridit för att vår 
verksamhet ska få finnas kvar.”

Kristianstad är en liten kommun så 
det har säkert också haft betydelse 
att Lönnen har haft ett gott 
renommé. 



Lönnen har visat att de är en resurs att räkna 
med, de har alltid haft klienter som vill komma 
på samtal och de har visat på goda resultat.

Det är en trivsam atmosfär, en arbetsgrupp där en 
stöttar varandra. Tycker en om sitt jobb och 
stannar så spiller det över på arbetet. Medarbetare 
stannar på Lönnen vilket ger en kontinuitet.

-”En slutar inte här förrän en går i pension, och 
knappt då.”

Alla som jobbar på Lönnen har utbildning i 
Lösningsfokus och att ha denna gemensamma 
bas skapar en trygghet i arbetsgruppen. Vi utgår 
från samma synsätt, det är ett ständigt pågående 
lärande och inspiration.

- ”Lösningsfokus är en stor del i vår vardag. Vi har 
haft våra chefer med oss när det gäller att 
kontinuerligt fortbilda oss. Vi har fått åka på 
utbildningar och konferenser. Det blir ju också en 
anledning till att en stannar länge på sitt arbete; 
en känner att en hela tiden utvecklas och lär sig 
nya saker.”

Vad innebär det då att terapeuterna på Lönnen 
jobbar i team?

När en klient kommer till Lönnen får de 
presenterat för sig hur arbetssättet ser ut. 
Arbetssättet startade 1992 och har fortsatt sedan 
dess.

● Det finns kamera och mikrofon och det sitter 
en medterapeut i ett annat rum och lyssnar.

● Klienten får träffa både den terapeut hen 
kommer att prata med i samtalsrummet och 
medterapeuten som sitter i ett annat rum och 
lyssnar och tittar på samtalet. 

● Terapeuterna ber om att få spela in samtalet.

Den terapeut som sitter lite vid sidan 
om kan vara lite friare i tanken och 
kan lyssna efter saker på ett annat 
sätt. 

Det finns en interntelefon så att det 
är möjligt att kommunicera mellan 
rummen. Det kan till exempel vara 
att en vill göra terapeuten i rummet 
med klienten uppmärksam på något 
genom att ställa en fråga. Terapeuten 
talar direkt om för klienten vad det 
är som medterapeuten har sagt. 

I slutet av samtalet får klienten en 
paus på ungefär 10 minuter. Under 
denna tid pratar de båda 
terapeuterna med varandra för att nå 
fram till en slutintervention, en 
sammanfattning, med tankar och 
reflektioner kring samtalet. 
Terapeuten går sedan tillbaka och 
läser upp denna för klienten. Det blir 
en kvalitetssäkring, det finns en 
kollega som sitter och lyssnar och 
tittar på samtalet och kan fånga upp 
saker och ge perspektiv. Det är en 
trygghet att ha en kollega som sitter 
och lyssnar eftersom det finns en 
person till som kan bidra med 
perspektiv och frågor för att en på 
bästa sätt ska kunna vara till nytta 
för klienten. Slutinterventionen och 
sammanfattningen ger klienten en 
möjlighet att korrigera om det är 
något som har missuppfattats och 
lägga till om något missats.
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Det terapeuterna oftast får tillbaka från sina 
klienter är att de blivit stärkta, fått nytt hopp och 
nya perspektiv.

Lönnens arbetssätt är också arbetsbesparande, 
eftersom terapeuten efteråt alltid har någon att 
prata med om samtalet. Det leder också till att 
terapeuterna kan lägga sina klientsamtal åt sidan 
vid arbetsdagens slut. Det här arbetssättet skapar 
sammanhållning och många olika positiva ringar 
på vattnet.

När jag besöker Lönnen finns det en 
imponerande vägg med memorabilia. 
★ En tidningsartikel från 1992 där en beskriver 

arbetssättet och tidigare framgångar från 
Avenbokens Öppenvård.

★ 1993 besökte terapeuterna (från Lönnen och 
Avenboken) BFTC i Milwaukee. 

★ 2005 pågick ett hälsoprojekt på Lönnen där 
verksamheten tog hjälp av Chris Iveson från Brief i 
London. 

★ 2009 presenterade Lönnen en omfattande 
undersökning av hur deras klienter gått vidare med 
sina liv efter att ha haft kontakt med terapeuterna 
på Lönnen. 

★ 2012 började Lönnen kontinuerligt använda sig av 
Systematisk klientfeedback, FIT- outcome.

Sedan 2018 har Lönnen uppdraget i kommunen 
att ta emot människor som har problem med 
spel om pengar. I arbetet med denna klientgrupp 
pågår en utvärdering där klienterna kontaktas 6 
månader efter avslut. 

Framåt håller Lönnen vid sitt fokus på att 
kontinuerligt förkovra sig för att fortsatt kunna 
erbjuda sina klienter samtal av god kvalité. I 
övrigt fortsätter de att göra mer av det som 
fungerar.
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“Frågans kraft” i Västerås
En konferens om Lösningsfokus den 2-3 juni 2023

Välkommen till Västerås för två dagar fyllda med föreläsningar, workshops och 
andra trevligheter. Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av eller 
använder Lösningsfokus i ditt arbete eller liv. Konferensen arrangeras av SFLK i 
samarbete med Västerås Stad.
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Varmt varmt välkomna!
Martin, Mikael, och styrelsen för SFLK
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Datum: 2-3 juni 2023
Tid: Kl 12.00-16:30
Plats: Socialtjänstens hus och 
Hotel Plaza i Västerås
Pris: 1.500:- t.om. 1/1-2023, 
därefter 1.700:-
Inbjudna: Alla SFLK:s 
medlemmar och andra 
intresserade av det 
lösningsfokuserade 
förhållningssättet.
Anmälan: 
https://simplesignup.se/event/19
3861-fraagans-kraft

Boende: Officiellt 
konferenshotell är Plaza Hotel 
som erbjuder reducerade priser 
till dig som nyttjar vår kod 
“Frågans Kraft” vid bokning på 
Tel 021-10 10 10. Mer info på 
SFLK’s hemsida.

Dag 1: Föreläsningar, fika och 
middag, 12:00-21:00
Dag 2: Föreläsningar, fika x 2 och 
lunch, 09:00-16:30

För löpande uppdateringar:
I appen “Agendan” kommer all 
info och nyheter dyka upp 
vartefter konferensen närmar 
sig. Appen finns tillgänglig i Apple 
Store och Google Play.

Användarnamn: Frågans Kraft
Lösenord: SFLK

Vid frågor kontakta:

Mikael Thunblom
E-post: mikael.thunblom@vasteras.se 
Telefon: 076 569 22 14
Martin Larsson
E-post: martin.larsson@vasteras.se 
Telefon: 070 477 89 03

https://simplesignup.se/event/193861-fraagans-kraft
https://simplesignup.se/event/193861-fraagans-kraft
https://www.sflk.org/konferenser
https://www.sflk.org/konferenser
https://apps.apple.com/se/app/agendan/id1437791652
https://apps.apple.com/se/app/agendan/id1437791652
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.relyit.agendan.app&pli=1
mailto:mikael.thunblom@vasteras.se
mailto:martin.larsson@vasteras.se


Artikel: Den lösningsfokuserade 
hållningen och en dialog kring den
Inledningsvis skriven av Teri Pichot (översatt till SV), 
därefter dialog mellan Teri och Jonas Wells, 2022

s.8

Det finns många termer i det 
lösningsfokuserade arbets- och 
förhållningssättet som ofta missförstås 
med problemfokuserade termer eller har 
använts felaktigt (även kränkande), och 
har därigenom triggar en negativ respons 
när vissa människor hör dem. 

Till exempel, så kan termen 
”lösningsfokuserad” ofta missförstås som att 
det har något att göra med hur människor 
tvångsförflyttas framåt till att fixa problem. 
Att arbeta i detta fält kräver en villighet och 
en hyper-övervakning för att fånga när en 
term förstås felaktigt och att rätta till det 
när det är till hjälp.

En annan sådan term som ofta missförstås 
är ”Solution-Focused Stance”, på svenska 
möjligen ”lösningsfokuserade hållningen/ 
ställningen”. 

Detta är en term jag personligen ofta 
använder, då jag tror väldigt starkt att 
lösningsfokuserad praxis inte är någonting vi 
inte bara borde göra, utan också leva. När 
den är gjord väl, är det ett sätt att vara, ett 
sätt att leva. 

För att på riktigt omfamna detta, behöver 
en på ett korrekt sätt förstå vad den 
lösningsfokuserade hållningen är och vad 
den inte är.

Här är några exempel 
på vad det är:
➢ Att anta det bästa hos människor 

(inte bara klienter, deltagare, 
patienter osv., utan alla)

➢ Att utforska saker och att vara 
genuint nyfiken

➢ Att lyssna efter de ”goda skälen” för 
vad andra gör

➢ Att förstå att #goda skäl” inte 
rättfärdigar dåligt beteende men 
hjälper oss att utöka vår medkänsla

➢ Att tro på ”ja/och”. Detta betyder att 
min världsbild inte är den enda eller 
den ”korrekta”

➢ Att tänka förbi bara mitt eget sätt 
att se saker och ting för att vara 
nyfiken på hur jag kanske ses av 
andra omkring mig

➢  Att hålla andra ansvariga för deras 
framsteg/framgångar och vad de 
önskar/vill istället för deras misstag 
och misslyckanden

➢ ”Calling people in”, på svenska 
möjligen ”att kalla in människor”, 
bjud in dem till samtal; finn deras 
hjärta

➢ Att lyssna med medkänsla och 
närvaro till andras smärta, deras 
kämpanden eller ansträngningar, 
och hör deras ”resilience”, deras 
förmåga till coping /motstånd/ 
återhämtning, i deras berättelse.

www.SFLK.org
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Här är några saker det INTE är:

- Toxisk positivitet

- Att tro att om det funkar för mig, då måste 
det vara rätt och därför är det det vi borde 
göra)

- Att släta över andras smärta, kämpanden 
och ansträngningar

- Att fokusera på att finna lösningar till 
problem

- Att tänka endast från mitt perspektiv, mitt 
sätt att se saker och ting

- Antingen/eller tänkande

- ”Calling people out”, på svenska möjligen 
att kalla människor ut, att hålla dem 
ansvariga [i publika rum] för deras misstag

Svar från Jonas Wells

Tack för denna lista. Det fick mig verkligen att 
tänka, särskilt det sista om att kalla ut. Det är 
en som jag finner problematisk då jag, som en del 
av min praxis, ofta ber om att blir “utkallad” av 
de som jag samarbetar med. 

Utan denna feedback skulle jag lätt kunna bli 
vilsen då jag försöker vara i linje med min(a) 
samtalspartners syn på vad som är viktigt i vårt 
samarbete för stunden. Och om vi inte arbetar 
tillsammans på ett sätt som är till nytta, då 
befinner jag mig inte alls i den lösningsfokuserade 
hållningen överhuvudtaget. 

Hur tänker du?

s.9

Svar från Teri Pichot

Jonas, jag uppskattar dina tankar. 
För mig finner jag, om att kalla ut 
är gjord utan en nyfiken anda och 
är gjord med en 
skam/skuldbeläggande ton. Då 
stänger den ned kommunikationen 
och relationen och att då är det 
inte till hjälp. Att kalla in är 
respektfullt, nyfiket, och har 
syftet att stödja dialog och 
lärande. Det finns en stor skillnad 
mellan syfte och utfall.

Svar från Jonas Wells

Tack igen. Förändras ditt tänkande om 
kontexten skulle finna det gynnsamt att 
göra det?

Som för något större och bättre (the 
greater good) eller även en mindre 
justering i vilken förändringsprocess som 
helst i riktning mot vad som kanske kan 
vara bättre, och som du dig själv är 
investerad i? 

Jag erkänner att det kan vara riktigt 
obekvämt att bli oväntat ”uthängd” eller 
utkallad på ett sätt som du beskriver. Det 
är svårt och att bli inkallad är min 
föredragna respons. Men mitt tänkande 
är istället i situationer där vi uttryckligen 
ber om att bli utkallad, antingen i en 
samtalssession eller om jag innehar en 
position med auktoritet där jag uppmanar 
andra att hålla mig ansvarig. Är inte det 
på något sätt grundläggande för 
lösningsfokuserade praxis?

www.SFLK.org
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> För mig, är det i linje med att jag försöker 
göra mitt bästa. Och att bekräfta/erkänna att 
jag alltid är långt från perfekt i mina 
interaktioner. Tack igen för att du svarar och 
att du hjälper mig att tänka på detta. Jag är 
nyfiken och som alltid försöker jag vara i ett 
tillstånd av lärande.

Svar från Teri Pichot

Jonas, jag uppskattar verkligen denna 
dialog. Tack! 

Att kalla in är väldigt direkt, och får de 
resultat du beskriver. Det är idealt i 
tider av maktskillnader och i tider då vi 
inte är tillräckligt medvetna. Jag 
uppmanar dig att kika på Loretta J. 
Ross arbete (www.lorettajross.com).

För mig är att kalla ut bara lämplig för 
ansiktslösa organisationer när ett samtal 
med en person inte är möjlig. Lärande är 
sällan poängen med att kalla ut. Bara 
publik förödmjukelse och hämnd. Det 
använder typiskt metoder som ofta är 
ensidiga.

Svar från Jonas Wells

Jag är bekant med Loretta J. Ross 
arbete, och tack för att du drar detta 
tillbaka till mig. Jag minns att hon också 
säger att vi ibland måste kalla in de vi 
har kallat ut, likväl som att vi ibland 
behöver kalla ut de vi har kallat in. 

Det är en process som jag föreställer mig 
både har en historia, en framtid, och är 
levande. Jag vill också lägga till att jag, 
ibland i mitt arbete och praxis, gärna vill 
tro att jag försöker ”call on”, på svenska 
möjligen “kalla på” eller “kalla till”. Att 
kalla på/till betyder att jag kallar på/till 
den bättre versionen av våra partners, 
eller våra bättre änglar. Jag gillar att se 
alla versioner av kallning (in/ut/på/till) i 
min praxis.

Vad som än ökar min sannolikhet till 
lärande, användbarhet och respekt är 
värdefullt. Även om det kan ta en tid 
innan det landar.

Svar från Teri Pichot

Jonas, jag håller med att Lorettas 
kalla på/till (likväl som hennes kalla 
av) är också väldigt konsekvent 
med den lösningsfokuserade 
hållningen. Ett fint tillägg!
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Gissar att jag skulle vara så lycklig 
varje dag jag gick till jobbet och vi på 
våra möten inte behövde göra “THE 
BJÖRN”, utan bara resurs-skvallra oss 
själva och varandra fulla av positiva 
tankar och känslor. Undrar hur en 
sådan arbetsplats skulle se ut.

Nu trivs jag på mitt jobb, det är inte 
det, och tanken om en ännu bättre 
plats är självklart trevlig.

Tänk om världen skulle börja likna 
det jag önskar? Skulle då alla kunder 
i affären börja titta på allt dom inte 
skulle ha istället för att fokusera på 
de dom egentligen vill ha? Förstår ni 
hur jag menar? De skulle kanske bli 
liksom lite tvärtom.

Självklart skulle jag fortfarande vilja 
att ett samtal börjar på ett trevligt 
sätt. Kanske genom att någon säger 
“Välkommen. Var vill du sitta? Sitter 
du skönt? Känns det okej?” och 
“Hoppas att detta kommer att vara 
till nytta för dig.”

Ja jösses, tänk om alla som fick 
göra en skalfråga och sätta krysset 
vid tio och kunna titta ner och se 
allt som är så bra och faktiskt 
funkar.

Fast nu när jag sitter här i mina 
tankar och är så upprymd över hur 
bra allting skulle vara i mitt mirakel, 
så känner jag någonstans att de 
kanske inte skulle vara så bra i alla 
fall…

Slutredovisning: Tankar kring 
“Mirakelfrågan”.
skriven av Ulli Sandberg, 2022
En kväll när jag lägger mig efter 
dag 6 på grundkursen i 
“Lösningsfokuserad arbets- och 
förhållningssätt” önskar jag att ett 
mirakel kommer att ske under 
natten.  Jag önskar att alla i hela 
världen börjar se på sin tillvaro helt 
lösningsfokuserat.

Jag tror att jag kommer att märka det 
genom att alla ser gladare ut, mer lättade 
och världen ser bättre ut; utan både krig 
osämja och andra hemska saker.

Andra skulle se på mig genom att jag är en 
mycket gladare och trevligare person som 
är mycket nöjd med både mig själv och 
andra.

Tänk att bara ha individer runt 
omkring sig som obehindrat ser alla 
sina egna och andras styrkor, aldrig 
upplever hinder eller negativa sidor hos 
andra eller sig själv.

Jag kan gärna ställa frågan “var är vi 
påväg?” Eller,  “var ska vi?” när någon sätter 
sig i min taxi. Och kunden har inga som 
helst svårigheter att tala om för mig vad 
som hänt och vad som förändrats.

Tänk att få leva i en värld där det inte 
förekommer ett enda klagomål, utan bara 
önskemål. Slippa säga:
- “Du verkar ha haft det jobbigt.”
- “Hur vill du ha det istället?”

Att se på en människa och utan tvivel veta, 
att inom just den människan finns 
resurser! Inte nog med det! Personen vet 
själv att hen kan fortsätta göra mer av det 
som faktiskt funkar.
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När skulle jag då kunna sitta och rita 
kurvor och fråga:

- “Vad är det som gör att du trots allt 
inte är längre ner?”

-
Eller…

- “Vad gjorde du för att vara där 
uppe?” 

Eller kanske säga till någon som inte vill…

- “Så vad vill du?”

Kanske dansa lite mellan att ställa frågor 
och bekräfta…

Ja, jag skulle till och med kunna tänka mig 
att kapitulera helt i ett samtal och säga:

- “Vet du vad. Nu upplever jag att vi 
kanske inte kommer längre framåt 
i vårt samtal, hur tycker du att vi 
ska göra i fortsättningen? 

Och hoppas verkligen att jag inte är för 
lösningsforcerad… 

Nä vet ni…

Nästa gång jag får mirakelfrågan ska jag 
önska att jag blir världsbäst på att ställa 
lösningsfokuserade frågor, och hur jag och 
min omgivning lägger märke till det, tar vi 
en annan gång.
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“If it works, don’t fix it;
do more of it!”

- Michele Weiner-Davis
1951

Weiner-Davis är kanske mest 
känd som äktenskaps- och 
familjeterapeut tack vare sina 
framträdanden i amerikansk 
media, där hon flertalet gånger 
framförallt intervjuats i frågor 
kring hur en förebygger 
skilsmässa.

Hon är även legitimerad klinisk 
socialarbetare och har författat 
böcker som “Change your life and 
everyone in it” och “Fire your 
shrink! Do-it-yourself”.
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Ulli Sandberg
Daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten i Avesta
E-post: ulli.sandberg@avesta.se
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Kåseri: Siffror upp & ned
Skriven av Gunnar Törngren, 2022
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Att det är svårt att mäta smärttillstånd 
inom sjukvården har jag vetat länge. 
Likaså att en använder sig av en 
smärtskala. Men nu har jag fått erfara att 
det är en sak att veta om att dessa skalor 
används och en helt annan att vara med 
om det på en praktisk nivå… 

Ja, låt mig ta det lite från början…

Att fälla träd i skogen medför vissa risker. 
Olycksfallsfrekvensen är hög (”fast det drabbar ju 
bara andra, inte mig”) och det är lätt att göra 
tabbar som en normalt sett inte skulle göra - 
men lätt gör ändå. 

Hur som helst under trädfällning med motorsåg 
får jag en stor tall rakt över mig. 

Ambulans.

Sjukhus. 

Ortopedakuten. 

Röntgen: 
brutet underben och skadad ryggkota. 

För den som inte råkat ut för sådant kan jag 
meddela att det gör ont. Förbaskat ont. 
Röntgenbilderna visar fint vari skadorna består 
men säger inget om smärtan och därmed heller 
inget om vad som kan vara lämplig mängd 
smärtstillande medel. Inte heller vad som kan 
vara rimligt att begära av patienten.

Så med intresserade och empatiska blickar (ja, 
när man har opiater i kroppen blir ju alla snälla, 
empatiska och trevliga) är det ett antal olika 
personalkategorier som ställer frågan:

- ”Hur ont har du på en tiogradig skala 
där 10 är som mest ont?”

För varje gång frågan ställs märker jag att 
den blir allt mera svårbesvarad, och 
svaret landar ändå - en vill ju vara till 
lags och svara rätt - inom intervallet 7-10 
i början av sjukhusvistelsen.

Men något är fel. När jag svarat till 
exempel åtta märker jag att jag känner 
efter för att bekräfta att det verkligen gör 
så ont och jag börjar inbilla mig att 
smärtan faktiskt ökar. Men det vill jag ju 
inte. 

Det logiska felet framstår plötsligt klart i 
min medicinpåverkade hjärna: Uppåt är 
ju bra och nedåt är dåligt - så är det ju i 
de flesta sammanhang. Så på någon 
konstig nivå är det som att det är bättre 
att ha mycket smärta.

Här behövs åtgärder! Jag gör om skalan 
och låter 1 vara värst och 10 helt smärtfri 
(i ett senare skede behöver givetvis även 
ordet smärtfri bytas ut). Så det som för 
sjukhuspersonalen är en 8 blir för mig en 
2a vilket ställer till med viss förvirring:

- ”Så hur ont har du nu på skalan 
mellan noll och 10?”

- ”Två”, svarar jag

Sjuksköterskan ser skeptiskt på mig och 
säger:

- ”Hmm, du ser ut att ha betydligt mera 
ont”.

- ”Ja visst ja”, svarar jag. ”Jag har vänt på 
skalan!”

www.SFLK.org
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- ”Va? Varför det” undrar sköterskan.

Och, yrkesskadad som jag är, kan jag inte låta bli 
att hålla en liten föreläsning…

När denna procedur upprepats ett antal gånger 
och med olika personalkategorier har tydligen 
ryktet börjar gå på avdelningen. När överläkaren 
tittar in och inleder med orden:

- ”Det är du som spelar banjo och vänder på 
skalan, va?” börjar jag att fundera på om det 
är bättre att hålla truten i en del 
sammanhang.

Det är bara till en sköterskepraktikant, som har 
lite extra gott om tid för mig, som jag mässar för 
att alla tillstånd de behandlar här på sjukhuset 
är psykofysiska; ett ord de tydligen inte har 
med på sin utbildning. Då vågade jag ändå inte 
använda det riktigare ordet att alla åkommor är 
psykofysiktsociala.

Därför har det en betydelse hur smärtskalan är 
formulerad, så att orden inte bara återspeglar en 
upplevelse utan skapar, förstärker eller försvagar 
densamma. 

Ur en annan aspekt är sjukhusets sätt att 
använda smärtskalan helt adekvat. En 
undersökning, utredning, fastställande av 
diagnos (och liknande) bygger på tanken 
att detta moment bara fungerar som ett 
underlag till själva behandlingen. Det är 
behandlingen som gör susen, det där 
innan ska då, i princip, inte ha någon 
påverkan i sig. 

Känns mönstret igen? Principen gäller 
till stor del inom andra branscher som 
exempelvis psykiatri och socialtjänst. 
Men, efter min mycket ovetenskapliga 
studie under fem dagar på sjukhus, vill 
jag likväl förbaskat påstå att frågornas 
formulering har en icke ringa betydelse.

Så, med en 30 centimeter lång spik i 
vänster underben, stålkorsett, och med 
kryckor går jag nu steg för steg medan jag 
långsamt klättrar uppåt på skalan.
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Söker Du terapi, utbildare 
eller handledare?

 På hemsidan www.SFLK.org hittar du verksamma, 
lösningsfokuserade personer som du kan kontakta utifrån 

det som bäst lämpar dig och/eller din organisation.

www.SFLK.org
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Gunnar Törngren
Utbildare och handledare
Websida: www.gunnar-utbildning.se
E-post: gunnar.torngren@telia.com
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Regler, förhållningssätt, murar, väggar, larm, blinkers, tutor, kroppsspråk och 
finkänslig-mänsklighet. Vems ansvar är det att upprätta och respektera ens egen och 
andras “hit men inte längre”?

Sedan en var liten har en lärt sig att navigera. Det började kanske med “var är bordskanten 
i förhållande till mitt planerade skutt?” och “från hur hög höjd kan jag hälla juicen innan 
konsekvensen av min nyfikenhet skvätter ner brorsans nya skjorta?”. Varje sekund av vår 
existens förhåller vi oss till begränsningar som är satta av fysikens lagar. Vi kan ifrågasätta 
och förbanna dem allt vi vill (Jo! Jag  vill kunna levitera!!! förbannade, tunga benstomme…) 
och lagarna förblir i de flesta fall fullständigt orubbliga. Fysiken vill oss nog inget ont av att 
ha regler. Fysiken har nog inte hittat på reglerna för egen vinning. Det är såhär, i denna 3 
dimensionella upplevelse vi kallar liv. Det finns förklaringar, och ofta är det både intressant 
och ibland även viktiga för ett oreglerat nervsystem att få svar på varför en inte kan, eller 
får, eller vill, eller orkar. Och det är inte alltid vi får den gåvan. Svaret. Att få svar är nog 
ingen rättighet vi fötts med utan snarare en önskan. En vilja att uppnå eller stilla något. På 
sätt och vis besitter vi alla ett eget litet individuellt universum inom oss; som regleras av 
lagar och regler som s.k. navelskådare gärna vilt spekulerar kring varför de egentligen 
existerar. Visst vill jag kunna fräsa på i 140 km/h på motorvägen för jag tycker det är 
härligt att vara med min familj i 10 min extra efter jobbet (m.a.o. uppnå mer kvalitetstid), 
och svängen som nalkas vid horisonten ser rolig ut (m.a.o. stilla äventyrslusten). Men hur 
ser det fysiska välmåendet ut för föraren som jag måste passera för att inte riskera en 
krock? Riskerar jag att orsaka en olycka för någon som är väsentlig för en annan? Kommer 
vi bägge råka illa ut pg a parametrar som inte går att på förhand räkna ut? Jag vet inte! Så 
jag sätter gränser. För mig själv först och sedan andra. Både fysiska, tidsmässiga, mentala 
och känslomässiga.

Hur mycket nytta kan vi göra, genom att betrakta en annans bästa som om det vore 
vårt eget?

För en var det lugnt att det spelades witch-house på julafton. För en annan gjorde det 
fysiskt ont att hålla reda på tonerna. Det kan i sådana lägen lätt resultera i ett “Om du vill 
detta mer än något annat så får du förflytta dig bort från mig, även om jag inte vill bli av 
med dig”. Jag har inom de senaste åren kallat det för allergier och säger: “om du vill älska 
mig så som jag behöver bli älskad, så måste du upphöra med att mata mig sådant som jag 
är allergisk mot.” På precis samma sätt som jag inte kan ro för att jag är obotligt 
hyperallergisk mot nickel, så kan jag inte ro för att jag t.ex. är allergisk mot hybris och 
övermod. Det gör mig vardags-åksjuk. Varje gång.. Så även i år tar jag avstånd från sådant 
som min fysiska kropp, med hjärna och allt, på olika sätt meddelar att jag inte tål. No 
questions asked. No need to push it. Jag finner ingen nytta i att utmana alla och allas 
fysiska öden.

Krönika: Gränssättning, ett annat sätt 
att säga “Jag älskar dig”.
skriven av Dawn Cross, 2022
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Dawn Cross
Mönsterbrytare, IW-licensierad svetsare
E-post dawncrossart@gmail.com
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Del av presentation dag 6 för 
grundkurs i “Lösningsfokuserad 
arbets- och förhållningssätt”.

Nu ska jag berätta några saker jag tar med 
mig från kursen i lösningsfokus.
För det första, det är inget en lär sig bara 
sådär genom att säga hokus pokus,

Och redan under första dagen,
kanske någonstans efter den vegetariska 
maten,
så kände jag ett aha!
Det är ju såhär det borde va.

Det där med att mötet blir som bäst när en 
samarbetar de fram…
Det lät inte fy skam!
Sen frågorna som vad du vill ha istället? Och 
vilken skillnad kommer du att märka?
Dessa jag förstått en människa kan stärka.

Där i livet när det går upp och mest ner,
då har jag lärt mig hur en mellan raderna ser,
för att hitta något som fungerar ändå,
och av det en styrka eller lösning kanske kan få.
Vilket ibland kan kallas för resurser,
Detta är några av alla de saker Jonas så bra lär 
ut på sina kurser.

Ord som WOW och du mig inspirerar!
Är några av de ord som florerar.
Kanske inte riktigt än naturligt faller sig,
men kanske bara är något som sitter hos 
mig. 

Men nu undrar väl ni, vad mer?
Det är ju så mycket i lösningsfokus som 
sker.
Jo det är ju det där med att bekräfta och 
lyssna noga,
Som är ett bra sätt för att det fortsatta 
vägen fram ploga,

Mina kurskamrater har också gett mig 
tips, som jag slukat i mig som om de vore 
en skål med chips.
Till exempel, det är okej att vara yxig och 
stel.
Det är bara modigt -  även om det blir 
lite fel,

Våga vara tyst och invänta svar,
och inte avbryta innan någon är klar,
Nu kan ni snart andas ut,
för detta rim är alldeles strax slut,
Kanske jag i framtiden har en egen 
lösningsfokus show,

Jag säger som Jonas > “I don’t know!”

Slutredovisning: Det rimmar 
på… lösningsfokus!
Skriven av Annika Astermark, 2022

Annika Astermark
Socialsekreterare, Avesta Kommun
E-post: annika.astermark@avesta.se
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TACK till:
➔ Dig, vår läsare för din nyfikenhet 

på och engagemang för 
lösningsfokus.

➔ Teri Pichot och Jonas Wells för 
inblicken i er dialog “Den 
lösningsfokuserade hållningen”

➔ Birgitta Friberg för 
återberättandet av ditt besök hos 
Lönnens Öppenvård.

➔ Lönnens Öppenvård för 
inblicken i 30-års oavbrutet 
arbete inom lösningsfokus.

➔ Ulli Sandberg för dina “Tankar 
kring mirakelfrågan”.

➔ Gunnar Törngren för ditt kåseri 
“Siffror upp och ned”.

➔ Annika Astermark för dina 
finurliga rim från grundkursen i 
lösningsfokus,
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Vill du ha din bild 
av lösningsfokus på 

framsidan?
Maila den till:

jonas.wells@avesta.se

www.SFLK.org

Kom ihåg att...

❏ Sakta in och nyttja blinkers, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
❏ Den 3e maj 2023 firar vi den Lösningsfokuserade Världsdagen!
❏ Det är gratis att bli medlem i SFLK. Medlemsanmälan gör du enklast via: 

www.sflk.org/medlemsanmalan
❏ Medlemsbladet för SFLK publiceras för närvarande med 

ca 4 nummer per år.
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Vill Ni annonsera 
i medlemsbladet?

Skicka in ditt material till 
jonas.wells@avesta.se med 
ämnesrad “Annons, SFLK 
Medlemsblad” så blir Ni 

kontaktad av en 
medarbetare.
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