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Detta nyhetsbrev…

Månaden som gått...

...produceras av Högberg &
Rydälv Konsult HB. Ett företag som arbetar med behandling, fortbildning och
handledning inom området
för konflikthantering och
KBT.

…blev rätt vad det var två! Inte nog med att
vintern helt fräckt övergick
till sommar utan att överhuvudtaget engagera våren i
processen – tala om överkörning, härskarteknik,
maktfullkomlighet eller vad
vi nu vill... På samma vis
försvann april månads nyhetsbrev i allt det överskugTvå av mina barn
gande arbetet. Därav detta
betraktar årets
valborgsbrasa.
något fylligare nyhetsbrev.

TRÄNING PÅGÅR! Med en liten men

Nyhetsbrevet består av tre
rubriker: Månaden som gått
samt Månaden som kommer
samt Tummen upp, som uppmärksammar kollegors arbete eller positiva företeelser
och projekt.

kompetent skara följdes höstens fyra utbildningsdagar i MI
(Motiverande Samtal), som jag höll för
ett 80 tal kuratorer
och skolsköterskor,
upp med en fördjupning och handledning
på Malmö Stadshus.

UNIKT ÅRSMÖTE i den lika unika föreningen Tänk Om! gick av stapels i mitten av

Bergström, Hylua Kilinc, Britt-Lis Jarl,
Eduardo
Grutzky,
Isabella
Canow,
Johanna
Schmidt
Delar av Tänk Om!
och jag.

2 x KÖNSMEDVETEN? Vad
innebär ett Könsmedvetet Handläggningsarbete? Vilka av skillnaderna mellan könen är värda att bejaka, och vilka
skapar vi i onödan, och hur påverkar
de mitt arbete som
tjänsteman?
Detta var
utgångspunkten för
två halvdagar som jag tillsammans med forskaren
Lena Widding Hedin och läkare och
debattören Pelle Billing, höll för socialoch omsorgsförvaltningen i Hässleholms
kommun. Som
alltid blev
det stundtals
heta känslor
då kön kommer på tal,
men framförallt var det
Lena Widding-Hedin
av omdömena att tyda en behövlig

mars. Stockholms- och Malmösektionen
möttes för första gången. Utöver mötesfor-

Styrelsen

malia hann vi med en mindre föreläsning
och lite grupprocess gällande organisationens styrkor och
framtidsvisioner. Även om
skratt och glädje
var det genomgående anslaget,
gav flera av medlemmarnas livshistorier
upphov till tårar och eftertanke. Friskt heta
känslor gavs det även
prov på då ideologi och
religion kom på agendan. Till styrelsen valdes:
Newroz Ötunc, Gunnar

ögonöppnare för många. En lika komisk
som tankvärd notering var att min presentation av
utdrag från
ett 40 tal
vetenskapliga artiklar
kring ämnet
genusskapande i
Glenn, Lena och Michael
praktiken
utifrån konflikt och förhandlingsstil,
nästa helt överskuggades av de 20 minuter som min tidigare klient Glenn Johansson fick för att beskriva hur fördomar tog och tar sig uttryck för honom i
mötet med socialtjänsten. En mix som
gav stor mersmak för oss alla.

FÄNGSLANDE RINGSJÖN!

VAD ÄT KBT? Var en av frågorna

PÅ TAL OM recension, så fanns det

från gymnasieskolans årskurs 3 på Jakobsskolan. Eleverna på omsorgsprogrammet hade som slutuppgift i kursen
socialt arbete,
arbetat med
egna fiktiva
fall med social
problematik
där de skulle
föreslå och motivera olika behandlingsinsatser. Som ett led i denna kurs var
jag inbjuden som gästföreläsare i KBT,
och dess kopplingar till arbeta med
Våld i nära relationer i synnerhet.

Det låter nästan som en av mina recensioner, men det är icke en nytappning
av Tjatkovskijs
Svansjön, utan avser den vackert belägna anstalten
Ringsjön mitt i Skåne. Där hade jag och min kollega, alkohol- och drogterapeuten Patrik Samuelsson, en föreläsning om kopplingarna

mellan hederskultur, droger och kriminalitet, Tänk Om! samt om påverkansprogrammet i synnerhet.
även denna månad plats för en sådan.
”Fångad” vilket passande nog utspelade sig på ett fängelse där spruckna
drömmar samsades med lika
nattsvarta tillbakablickar på
ett liv som inte
blev riktigt som
man tänkt sig.
Detta är tredje kulturprojektet på kort
tid där jag möter på mina tidigare elever, i antingen skådespelarensemblen
eller i orkesterdiket, vilket känns kul!

Michael Högberg, Spångatan 20A, Malmö - Tel: 0707-757650 - Mail: info@hogberg.org - Web: www.michaelhogberg.se
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Månaden som kommer...
…5 maj Temadag
i Karlshamn om
hedersproblematik,
konflikter, missbruk
och kriminalitet. Håller dagen tillsammans med Media
Waisson.

...10 maj. Konferencier och föreläser
på konferens i Malmö. Arr: Tänk
Om!., Länsstyrelsen, Malmö
Stad och Kriminalvården.
Plats: Malmö
Konferenscenter Olof Palmes
Plats 1.

Tummen upp för...
...GDQ (Group Development
Questionnaire), vilket jag och mina
kollegor i Familjefridsteamet ick bekanta oss med under ledning av Ammar Talic. En metod som är framtagen av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA,
och vars syfte är att inventera arbetsgruppens och ledningens styrkor respektive svagheter.

...MARTIN SELLBOM, som
förutom att vara en av mina tidiga
barndomsvänner ända sedan lågstadiet, även
hunnit med att
bli Assistant
Professor i
psykologi vid
University of
Alabama,
USA. Exceptionella studieframgångar ledde till
forskning och otaliga publikationer
inom området för psykopati och

Michael Högberg
KBT-Terapeut, Konflikthanteringskonsult
www.michaelhogberg.se
www.triangelnsterapiforum.se

… 20 maj. Håller
utbildningsdag för
lärare och studenter i
”Konflikthantering teori och praktik” på
Malmö Högskola.

… 23 maj. Föreläser för personal på
Frida Kvinnojour i Hässleholm om
arbetet med behandling av våldsutsatta och förövare, samt generellt om
KBT.

“Paren
Paren av motsatser bygger
upp tillvaron.
Värmen har kylan.
Ljuset har mörkret.
Människan har den andre.
Om inte motsatserna fanns
upphörde livets rörelser och tiden.
Men motsatserna är inte
alltid där man tror. I mörkret bor ett säreget ljus.
I det ena könet bor också det
andra.
I entydigheten finns bara
döden.“

de immateriell, neurokognitiva, emotionell, personlighets och kontextuella variabler vilka skiljer kriminella från ickekriminella. På senare tid har mycket av
Martins arbete kretsat kring verktyget
MMPI-2, som är ett bredspektrumtest
avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar, främst inom klinisk psykologi
och rättspsykiatri samt i personlighetsbedömnings- och rådgivningssammanhang. Läs mer om Martin här och här.

Learning vid MIT Sloan School of Management. Men
framförallt författare till ”The Fifth
Discipline: Konsten
och praktik den
lärande organisationen”.

...PETER SENGE. Då jag i förra

Läs även Interview with Peter M. Senge and Otto Scharmer.

månadsbrevet tipsade
om Richard David
Hames och hans bok
”The Five Literacies of
Global Leadership”, så
är månadens tips en
variant på temas. Peter Senge, den inflytelserika amerikanske
vetenskapsmannen och
ledare för Centrum
for Organizational

Mail:
info@hogberg.org
Tel:
0707 757650
Besöksadress och mottagning:
Spångatan 20, Malmö. KARTA

Se bildspel på
svenska direkt online om Den femte
disciplinens grundbudskap och systemteori i allmänt.

...MOBS & DEMOCRACY:
The Facebook-Twitter-YouTube Revolution! Den demokratiska våren i norra
Afrika hade enligt många inte tagit
den nu bevittnade farten utan alla
dessa snabba sociala medier. Tummen
upp för dess modiga twittrare, och för
utveckling och evolutionens kreativa
impuls i stort! Återigen - ”Förändring är
det enda bestående”.

