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Denna text har jag lagt till efter min Denna text har jag lagt till efter min 
presentation under konferensen:presentation under konferensen:
Denna Denna powerpointpowerpoint presentation bestpresentation beståår till str till stöörsta del av rsta del av 
bilder. Jag hade inte tbilder. Jag hade inte täänkt att lnkt att läägga ut den dgga ut den dåå jag tror att jag tror att 
den ter sig ganska obegriplig fden ter sig ganska obegriplig föör den som inte var med r den som inte var med 
och lyssnade. Gloch lyssnade. Gläädjande nog sdjande nog såå har flera personer som har flera personer som 
var med och lyssnade hvar med och lyssnade höört av sig och visat intresse frt av sig och visat intresse föör r 
att ta del av materialet, satt ta del av materialet, såå hhäär r äär det nu, i nr det nu, i nåågot got 
redigerad form. Privata bilder och bilder som mredigerad form. Privata bilder och bilder som mööjligen jligen 
skulle kunna fskulle kunna föörknippas med nrknippas med nåågon av de familjer jag gon av de familjer jag 
mmöött har jag klippt bort. Du som inte var med och tt har jag klippt bort. Du som inte var med och 
lyssnade men som blir intresserad, hlyssnade men som blir intresserad, höör gr gäärna av dig rna av dig 
cathrin.kindel@esh.secathrin.kindel@esh.se 07360736--459520459520



RRÖÖTTER OCH VINGARTTER OCH VINGAR



Jag bJag böörjar med rrjar med röötternatterna……....



Och hOch häärefter de professionella...refter de professionella...







Den fDen föör tillfr tillfäället llet 
bbäästa sta 
vetenskapliga vetenskapliga 
kunskapenkunskapen

Professionell 
expertis

Klientens 
erfarenhet

Kravet pKravet påå Evidensbaserat socialt arbeteEvidensbaserat socialt arbete



Vad Vad äär det som hjr det som hjäälper?lper?

www.heartandsoulofchange.com







DodofDodofåågelnsgelns dom, eller dom, eller 
DodofDodofåågelgel hypotesenhypotesen

Hypotesen sHypotesen sääger att alla psykosociala ger att alla psykosociala 
interventioner interventioner äär ungefr ungefäär lika effektiva.r lika effektiva.

Hypotesen sHypotesen sääger att effekter av ger att effekter av 
psykosociala interventioner i huvudsak psykosociala interventioner i huvudsak 
beror pberor påå generella faktorer, sgenerella faktorer, sååsom som 
alliansen mellan terapeut och klient, och alliansen mellan terapeut och klient, och 
inte pinte påå specifika faktorer som rspecifika faktorer som röör en r en 
metods specifika teori och teknik.metods specifika teori och teknik.







Den viktigaste faktorn inom Den viktigaste faktorn inom 
evidensbaserad praktik evidensbaserad praktik äär, r, 

fföörutom klienten, den rutom klienten, den 
reflekterande praktikernreflekterande praktikern

Lars OscarssonLars Oscarsson sid.19sid.19



Och nu Och nu ööver till vingarnaver till vingarna……



Om att kOm att käänna sig respekteradnna sig respekterad

””--RedanRedan fföörsta grsta gåången ngen 
du var hdu var häär fr föörstod vi att rstod vi att 
du var lite annorlunda du var lite annorlunda 
de andra som varit hde andra som varit häärr

--HurHur menar du dmenar du dåå??

--DuDu tog av dig skorna, tog av dig skorna, 
det var det ingen annan det var det ingen annan 
som gjort tidigaresom gjort tidigare””

Anette 38 o Krister 38 Anette 38 o Krister 38 åårr



Om att kOm att käänna sig sedd och lyssnad pnna sig sedd och lyssnad påå

”” -- Det lDet lååter nog rter nog räätt kntt knääppt ppt 
men den bmen den bäästa hjsta hjäälpen var lpen var 
faktiskt nfaktiskt näär vi r vi ååkte o kte o 
storhandlade. Det var som storhandlade. Det var som 
att ni tog mig o mina behov att ni tog mig o mina behov 
ppåå allvar. Sjallvar. Sjäälvklart ville jag lvklart ville jag 
ha hjha hjäälp med barnen, men lp med barnen, men 
det det äär svr svåårt att ta till sig rt att ta till sig 
ssåådan hjdan hjäälp nlp näär man bara r man bara 
sitter o funderar psitter o funderar påå hur hur 
man skall fman skall fåå ekonomin att ekonomin att 
ggåå ihopihop””

Lars 38 Lars 38 åårr



Om att i egen takt fOm att i egen takt fåå bygga upp tillitbygga upp tillit

”” -- Det bDet bäästa med er det sta med er det äär r 
chokladapparatenchokladapparaten””

Kim 9Kim 9åårr



Om att mOm att möötas av ntas av nåågot man inte got man inte 
fföörvrvääntat signtat sig

”” -- Om jag skall vara helt Om jag skall vara helt äärlig srlig såå tyckte jag tyckte jag 
frfråån bn böörjan att du strjan att du stäällde till mer problem i llde till mer problem i 
vvåår familj, men nr familj, men näär du visade den dr du visade den däär r 
bilden, dbilden, dåå fföörstod jag att du ville frstod jag att du ville föörsrsööka ka 
nnåå mig pmig påå ett annat sett annat säätttt””

HalimHalim 40 40 åårr



Om att fOm att fåå hopp om ett vhopp om ett väärdigt livrdigt liv

””-- Att ni kom hit Att ni kom hit 
och soch sååg hur vi g hur vi 
hade det och hade det och 
hjhjäälpte mamma lpte mamma 
att batt böörja slrja släänga nga 
sakersaker””

Alice 14 Alice 14 åår r 



Om att finnas nOm att finnas näär det verkligen r det verkligen 
behbehöövsvs

””-- Om ni inte stannat Om ni inte stannat 
och sovit och sovit ööver den ver den 
ddäär natten, dr natten, dåå tror tror 
jag att jag hade jag att jag hade 
blivit galenblivit galen””

Jeanette 39 Jeanette 39 åårr



Om att fOm att fåå ge nge nåågonting tillbakagonting tillbaka

””-- Vet du Cathrin, jag Vet du Cathrin, jag äär sr såå
glad att det var jag som glad att det var jag som 
fick utffick utfööra den dra den däär r 
jordfjordfäästningen av dina stningen av dina 
fföörrääldrar. Det var som att ldrar. Det var som att 
jag jag ääntligen fick ge dig ntligen fick ge dig 
nnåågot och pgot och påå nnåågot got 
konstigt skonstigt säätt tt äär det som r det som 
jag kjag käänner mig fri att gnner mig fri att gåå
vidare fvidare föörst nurst nu””

Eva 45 Eva 45 åårr



Tack fTack föör mig!r mig!
cathrin.kindel@esh.secathrin.kindel@esh.se
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