
Detta nyhetsbrev… 

...produceras av Högberg & 

Rydälv Konsult HB. Ett före-

tag som arbetar med be-

handling, fortbildning och 

handledning inom området 

för konflikthantering och 

KBT. 

 Nyhetsbrevet består av tre 

rubriker: Månaden som gått 

samt Månaden som kommer 

samt Tummen upp, som upp-

märksammar kollegors arbe-

te eller positiva företeelser 

och projekt.  

…har inneburit avslut och utvärderingar av 
vårens projekt, efterföljt 
av en aldrig förr så efter-
längtad semester. Egen, 
inte alla gånger lätt men 
nödvändig, relationsvård 
samt god mat med goda 
vänner, har varvats med 
en stor portion medita-
tion. Vid havet, i stugan, i 
bilen, på tåg, tillsammans 
med vänner, ja till och 
med i matkön, har tekniker för närvaro (och 
frånvaro) tillämpats. Utöver detta har det hun-
nits med en fantastisk 
vecka i Holland i samband 
med North Sea Jazzfesti-
val, samt den något mind-
re men för oss traditions-
enliga besök på Backa-
festivalen på Österlen, 
där jag bl.a. kom till kom-
pa några gamla elever 
på trummor till deras fö-
reställning. Med andra ord har det till det 
yttre varit mer poesi och mindre terapi, även 
om kontentan av denna sommarens mer balan-

serade poetiska livshållning varit att likna 
vid just en tuff utvecklande terapisession.  
 

IDENTITET! Tillsammans med mina kolle-

gor och vänner Media Waisson och Saied 
Alavei 
höll vi två 
heldagar, 
i Tänk 
Om´s 
regi, på 
Väggas-
kolan i 
Karls-
hamn. 
Målgruppen utgjordes av ett 20 tal ensam-
kommande flyktingar i gymnasieåldern. 
Mycket kom därav att kretsa kring hur man 
bearbetar och ska-
par ordning i ett för 
många oöverblick-
bart kaos. Vilka 
fallgropar det finns 
i mötet med den 
svenska kulturen, 
och hur man tar de 
första små stapp-

Sommaren som gått... 

lande stegen till att forma sin identitet. 
Detta var första gången jag anlitade 
Saied för ett uppdrag, något som gav 
stor mersmak. Gruppdiskussioner var-
vades med livshistorier och övningar till 
något som blev till en mycket lyckad och 
i vissa fall gripande dag. 
 

KONFLIKTHANTERING. För 

vad jag tror är åttonde året i rad så 
höll jag i maj en fortbildningsdag i 

”Konflikthantering i skolan – teori och 
praktik” på Malmö Högskola. Delta-
garna utgjordes av lärare, studenter, 
psykologer, kuratorer och personal i 
olika resursteam. I enlighet med titeln så 
varvades teori med praktiskt arbete, 
övningar, gruppvisa rollspel samt fallstu-
dier i helgrupp, till något som blev en 
lyckad och som så ofta – alldeles för 
kort dag. Det är fortfarande slående 
hur lite, och ibland ingenting, som lärare 
och lärarstudenter har med sig om kon-
flikthantering från sina utbildningar. Å 

andra sidan så uppvisar diverse perso-
nal ur resursteam en allt bredare kun-
skapsbas, med en allt större verktygslå-
da av metoder. 
 

240 PERSONER besökte den full-

satta konferensen ”Unga killar- och 

tjejer från hedersmiljöer i Riskzon för 
missbruk och kriminalitet” vilken var 
titeln på den dag som Tänk Om! arran-
gerade i Malmö tillsammans med Soci-
alstyrelsen, Malmö Stad, Kriminalvår-
den, Länsstyrelsen…m.fl. Tillsammans 

med Johanna Schmidt var jag konfe-
rencier för dagen, samt höll i några av 
programpunkterna gällande arbete 
med killgrupper. Bland talarna fanns 

Åke Setréus från Socialstyrelsen, Juno 
Bloom nationell utvecklingssamordnare 
inom hedersvåld från Länsstyrelsen i 

Östergötland samt programutvecklare-
nestorn och tillika Tänk Om´s vice ordfö-
rande Gunnar Bergström..m.fl.. Dagen 
rundades av med en frågestund vilken 
av publikens frågor att döma kunde 
fortsatt ytterligare några timmar... 
 

ELDSJÄLARS BETYDELSE.  
Raimond Karlsson och Marina Lind-
qvists examensarbete vid sektionen för 
Hälsa och Samhälle, Soci-
onomprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad, 
har nu slutförts. ”Mäns rätt 
till behandling & Eldsjälars 
betydelse : En uppsats om behandling för 
män som utövar våld” heter den och be-
handlar, likt namnet antyder, vilken 
hjälp som finns, borde finnas och hur 
män kommer i kontakt med den befintli-
ga stödverksamheten. Jag utgör en av 
de intervjuade (av sekretteshänsyn till  
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om eldsjälar så är Frida Kvinnojour 

fylld av dess osjälviska och flertalet 

ideellt arbetande personer med en 

sammantagen mycket imponerande 

bred bakgrund. När diskussionerna 

kom igång så var, som alltid, tiden 

tyvärr allt för knapp för alla underba-

ra vinklar och samtalsspår. 
 

ÖPPENVÅRDSUPPDRAG. 

Under senare delen av våren knöt vi 

på Högberg & Rydälv Konsult avtal 

även med Burlövs Socialförvaltning 

gällande öppenvårdsuppdrag. 

Primärt är min kollega Michael Ar-

vidsson utförare för de nu aktuella. 

Vi har även fått nytt uppdrag från bl..a. 

Tomelilla Kommun, vilket 

känns kul och utmanan-

de. Läs mer om våra 

tjänster hör. Det kom-

mer under hösten vissa 

förändringar gällande 

organisation och samar-

bete och huvudman för olika öppen-

vårdsinsatser. Mer info att vänta…  

NY KOLLEGA. I september tillträde 

min nya kollega, inom 

ramen för min deltids-

tjänst som terapeut på 

socialförvaltningens 

familjefridsteam i 

Hässleholm. Marie 

Persson, socionom och 

steg 1 terapeut med 

många år inom social-

tjänst, behandlingshem 

och egen verksamhet/

mottagning - Marie 

Persson Samtalsterapi. Vi har lärt 

känna varandra inom ramen för mina 

åtaganden gentemot Baggium Vård 

och Behandling, och det är med stor 

glädje jag välkomnar henne! 

...NY ARBETSPLATS i nya fina 

lokaler dessutom. En ny höst innebär 

nya uppdrag och en ganska radikal 

föränd-

ring gäl-

lande 

arbets-

uppgifter 

och tider. 

Från och 

med au-

gusti arbeta jag deltid åt organisa-

tionen Tänk Om! Primärt som projekt-

ledare i projektet Skilda Världar, 

vilket i korthet innehär att arbeta 

fram ett material/handbok för pre-

ventivt arbete för unga tjejer och 

kil-

lar 

...GDQ (Group Development 

Questionnaire), vilket jag och mina 

kollegor i Familjefridsteamet ick be-

kanta oss med under ledning av Am-

mar Talic. En metod som är framta-

gen av Susan Wheelan, tidigare pro-

fessor vid Temple University i USA, 

och vars syfte är att inventera arbets-

gruppens och ledningens styrkor re-

spektive svagheter. 

...MARTIN SELLBOM, som 

förutom att vara en av mina tidiga 

barndomsvänner ända sedan lågsta-

diet, även hunnit med att bli Assistant 

Professor i psykologi vid University 

killar i riskzonen för kriminalitet och miss-

bruk. Mer om detta, 

samt ytterligare upp-

gifter senare. Det 

känns i alla fall 

mycket kul och utma-

nande att fördjupa 

samarbetet med den 

organisation som jag 

till och från arbetet 

med/åt och stöttat 

de senaste åren.  

...KATARINA 

LUNDBERG 

och hennes 

fenomenala 

workshops i 

Mindfulness. 

Stor kunnighet 

som berusar och entusiasmerar till små 

inre mirakel. Lös mer om henne och 

mindfulness på Lev Nu!. Läs även 

”How Can Mindfulness Increase Health 

or Happiness?” på tidsskriften Positive 

Psychology News Daily. 

...KVINNLIG RÖSTRÄTT som ett 

led av den ara-

biska demakrati-

våren nu även 

nått Saudiarabi-

en under måna-

den som gått! Läs 

mera här.  

...KEN WILBER 
återigen, som trots 

ihärdig sjukdom, fort-

sätter navigera oss i 

de evolutionära do-

mänerna.  Läs även 

här. 

klienterna är jag i avhandlingen om-
döpt). Författarna tar ett intressant 
och brett grepp på problematiken, 
och belyser på ett 
effektivt vis eldsjälens 
och den enskilde ent-
reprenörens inverkan 
på ett framgångsrikt 
arbete och implemen-
tering. Egenskaper 
som inte alla gånger 
det kommunala är så framgångsrika i 
att uppmuntra och behålla inom sin 
verksamhet. Läsvärt! 
 
 

KBT PÅ KVINNOJOUR. Jag 

föreläste för personal på Frida Kvin-

nojour i Hässleholm om arbetet med 

behandling av våldsutsatta och för-

övare, samt generellt om KBT. På tal 

Michael Högberg 
 

KBT-Terapeut, Konflikthanteringskonsult 
 

www.michaelhogberg.se 

www.triangelnsterapiforum.se 
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Tummen upp för... 

  

Mail: 

 info@hogberg.org 
 

 Tel:  

 0707 757650 
 

 Besöksadress och mottagning: 

 Spångatan 20, Malmö.  KARTA 
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