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När människor är i kris, kämpar med att hantera trauma eller allvarligt funderar på att 

lösa problemet genom att ta sitt liv så är lösningsfokuserad korttidsterapi ett respektfullt 

och hoppingivande sätt att vara till hjälp.  

Modellen ger tillgång till praktiska och användbara dialogverktyg som hjälper till att 

skifta perspektiv och se möjligheter för en mer positiv framtid. Metoden ger tillgång till 

resurser och förmågor som redan finns i personernas repertoar och hjälp till att prata om 

orsaker att leva vidare och till hopp om att det är möjligt. 

Workshopen kommer att innehålla både video och transkriberade fallexempel, övning-

ar för att utveckla intervjufärdigheter speciellt anpassade till den här typen av situatio-

ner. Det kommer också att finnas utrymme för frågor och diskussioner. Deltagarna kan 

förvänta sig att efter utbildningen kunna ta med sig specifika verktyg som kommer att 

vara direkt applicerbara i deras arbete. 

 

Heather Fiske är psykolog och har arbetat mycket länge med suicidprevention både 

kliniskt, som undervisare och som författare.Hon har suttit i styrelsen för The Canadian 

Association for Suicide Prevention Hon är rådgivare till Centre for Suicide Prevention 

och medlem av Provincial Advisory Board of the Ontario Association for Suicide Pre-

vention. 2008 skrev hon ”Hope in Action: Solution-Focused Conversations About Sui-

cide”, Routledge 2008. Harry Korman skrev förordet och rekommenderar den här boken 

till alla som möter eller kommer att möta människor i kris eller desperata situationer.  

 

 

 

 

Datum o tid: 14-15 mars 2016. Kl. 9-16 båda dagarna. 

Språk: Lättförståelig engelska. 

Kostnad: 3900:- + moms. 

Plats: Malmö (troligen i SIKT’s lokaler på Bergsg 20) 

Anmälan: www.sikt.nu eller info@sikt.nu eller tel 040-579 480 


