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Kritik mot läkare på lasarettet
Socialstyrelsen riktar kritik mot en läkare vid
Nyköpings lasarett och hanteringen kring en patient.
Anledningen till kritiken är att en läkare frågat patienten,
som togs in på lasarettet efter ett självmordsförsök, om
upplevelsen efter att patienten just vaknat till liv.
Socialstyrelsen anser att en sådan fråga ”förefaller
ogrundad” och olämplig och att läkaren brustit i omsorgen
om patienten.
Dessutom anser Socialstyrelsen att lasarettet inte övervägt behovet av en individuell plan för patienten tillsammans med socialtjänsten.
Socialstyrelsen tänker undersöka ärendet vidare för att
se om åtgärder behöver vidtas.

Karta ska hitta
OXELÖSUND

En visuell överblick, i form av
en karta, är nödvändig för att
man framgångsrikt ska kunna
lösa problem inom missbruksvården och psykiatrin, hävdar
Anders Tedestrand, Oxelösundsbaserad terapeut som
utvecklat en egen metod för
samtalsterapi. Men vägen
mot ett erkännande av en ny
metod är lång.

Tedestrandmetoden
{Samtalsterapin bygger på
att visualisera positiva och
negativa beteenden och tankar i ett flödesschema, som
Anders Tedestrand även kallar
en karta.
{Flödesschemat ser alltid likadant ut, med ett negativt krets-

lopp, ett positivt kretslopp och
en bro som förbinder de båda.
{Flödesschemat öppna
karaktär och enkla struktur
är dess styrka. Schemat/kartan
bygger på att alla typer av
problemställningar går att
visualisera.

S Ö RM LAN D

E! På sidan 16 kan
MISSArepINT
blir till träd. Unga sporten har
du läsa om hur
besökt orientering för nybörjare.

Misstänks ha dödat kvinna
N Y KÖ P IN G En Nyköpingsbo misstänks ha dödat en
kvinna i samband med en avancerad sexlek i Umeå.
Enligt åtalet ska mannen ha slagit kvinnan 123 gånger
med ett långsmalt tillhygge och täppt till hennes andningsvägar. Slagen ledde till att kvinnan fick mängder av underhudsblödningar och de igentäppta andningsvägarna orsakade syrebrist i hjärnan och till att kvinnan dog på sjukhus
några dagar senare.
Nyköpingsbon åtalas vid Umeå tingsrätt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Enligt åtalet
deltog mannen och kvinnan i ett rollspel, där kvinnan var
kraftigt påverkad av en drog och befann sig i en situation
där hon inte hade någon möjlighet att försvara sig.

Klart med ny näringslivschef
N Y KÖ P IN G Kommunens nya näringslivschef heter Maria
Karlsson och har stor erfarenhet från näringslivet. Hon är
bosatt i Nyköping och kommer närmast från SchneiderElectric där hon ingått i den svenska ledningsgruppen.
Maria Karlsson tillträder sin tjänst som chef för Näringslivsenheten den 22 april. Hon säger att hon ser fram emot
att möta Nyköpings företagare, samarbetspartners och kollegor inom kommunen för att gemensamt arbeta för att
Nyköping ska blomstra vidare.
– Vi har mycket goda förutsättningar för framtiden och
jag ser det som en förmån att aktivt få vara med och forma
vårt framtida näringslivsklimat och skapa tillväxt i regionen,
säger Maria Karlsson. Mina arbeten har på olika vis handlat
om att skapa tillväxt och mer nöjda kunder och partners.

Patrik var namnet
RÄT T E L SE I bildtexten till lördagens SN-artikel om
Oppeby råkade ett namn falla bort. Det är Patrik Ödbro
som är på den stora bilden på sidan sju.

Hallå…
...Carl Göransson, som har valts till
förste vice ordförande i Moderata
Studenter!
Hur stora är ni?

– Vi är 2 200 medlemmar.
Vad kommer du att satsa på under din
mandatperiod?

– I första hand bostadsbristen för studenter. Många ungdomar söker inte till universiteten i Stockholm på grund
av bostadsbristen. Jag vill också satsa på att höja kvaliteten
på utbildningarna och försöka göra en del snabbare för att
komma ut i arbetslivet.
Du är född i Bettna, men bor i Huddinge nu,
stämmer det?

– Ja, jag är uppväxt i Bettna centralort och gick i skolan
där, men seda2n gick jag Lilla akademiens musikgymnasium i Stockholm. Tänkte bli musiker.
Vad pluggar du nu?

– Juridik på Stockholms universitet, jag har två och ett
halvt år kvar.
Eva Dalin

Anders Tedestrand säger att det
unika med hans metod för samtalsterapi är den karta han jobbar
med för att visualisera de problem som finns och den lösning
som är målet, om han till exempel
har en missbrukare som klient.
Kartan som han har tagit
fram är en enkel och väl fungerande lösning på komplexa
problem, säger Anders Tedestrand, och menar att principen

att skaffa sig en visuell överblick
egentligen gäller för att kunna
lösa de flesta problem.
– En orienterare skulle aldrig
ge sig ut i skogen utan en karta,
en kirurg behöver röntgenbilder
för att operera och du behöver
en steg för steg-anvisning för att
montera ihop en Ikea-möbel,
säger han.
Anders Tedestrand hittade
fram till sin metod för samtals-

terapi efter att själv ha varit
missbrukare under många år
och suttit igenom otaliga terapisamtal. Han blev tillfälligt hjälpt
av den terapi han fick, berättar
han, men nådde aldrig någon
permanent förbättring.
Därför blev det ett livsavgö-

rande genombrott när han fick
en idé och började skissa på en
karta som gav en visuell bild
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vägen till lösning

av hans egna problem och den
målbild han ville komma fram
till. Det blev starten på Anders
Tedestrands yrkesbana som terapeut med en helt egen metod.
En fördel med hans egen
metod jämfört med traditionell
samtalsterapi är hur snabbt klienterna upplever att de märker
en förändring, menar Anders
Tedestrand.
– Det är ofta en supersnabb
process. Så snart en klient lärt sig
kartan har de ett verktyg som de
kan använda även på egen hand.
Att både förstå och använda kartan är viktigt. Många gånger
handlar det om att man nått en
ny insikt om sig själv, sina känslor
och varför man har handlat på ett
visst sätt redan efter några möten.
Sven Rydén
Oxelösundsreporter
0155-767 35
sven.ryden@sn.se

Lång process till validering
Anders Tedestrand har jobbat
som samtalsterapeut utifrån sin
egen metod under sju år, men
kämpar fortfarande med att få
den vetenskapligt accepterad
som ett godkänt alternativ till
traditionella samtalsterapier.

sant. Metoden ligger i linje med
utvecklingen inom psykoterapi i
övrigt och han har hittat bra lösningar, säger Per Larsson, som är
chef för hälso- och arbetsmiljöföretaget Previas kris- och personalstödsverksamhet.

En utvärdering gjord av forskare vid Linköpings universitet
gav positiva omdömen.
Anders Tedestrands metod för
samtalsterapi är mycket intressant, menar Per Larsson, beteendevetare och psykoterapeut
som under ett antal år fungerat
som rådgivare och bollplank när
Anders Tedestrand jobbat med
att etablera sin metod.
– Han har finjusterat sin metod
och jag tycker den är jätteintres-

Per Larsson konstaterar att

Anders Tedestrand har kommit en bit på väg med sin nya
metod för samtalsterapi, men
att det är en lång process att få
en ny metod vetenskapligt validerad. Ett bra nästa steg för
Anders Tedstrand, menar Per
Larsson, vore om han kunde
komma in och få jobba på ett
behandlingshem. Då skulle man
kunna skapa två kontrollgrupper, en som Anders Tedestrand

behandlar med sin metod och
en annan grupp som behandlas
med en redan validerad psykoterapi, förklarar han.
– När kontrollgrupperna är
färdigbehandlade kan sedan en
större utvärdering göras, säger
Per Larsson.
Ett annat steg mot validering
av terapimetoden skulle vara om
exempelvis en professor intresserar sig för Anders Tedestrand
metod och publicerar ett större
arbete om metoden i en medicinsk tidskrift, tillägger han.
Därefter skulle Anders Tedestrands metod för visuell samtalsterapi kunna hamna på
Socialstyrelsens bord för en
validering, menar Per Larsson.
– Det skulle betyda mycket att

få min metod validerad, säger
Anders Tedestrand, och menar
att utvärderingen som gjordes
vid Linköpings universitet var
ett värdefullt steg i rätt rikting.
Utvärderingen var dock inte
så omfattande att den räcker
som underlag för en vetenskaplig validering, tillägger han.
Anders Tedestrand berättar att
han bland annat varit i kontakt
med Oxelösunds och Nyköpings
kommuner för att där få en chans
att visa vad hans metod för samtalsterapi kan göra för missbrukare, men hittills har intresset från
de båda kommunerna varit svalt.
– Det är frustrerande när jag vet
att det finns missbrukare här som
far illa, säger han. Sven Rydén

Coachar även idrottare
{Coachning för exempelvis
idrottare och tränare är ett
annat
användningsområde
för Anders Tedestrands egenutvecklade visuella samtalsterapi.
Tennisspelaren och professionelle coachen Caxton Njuki,
även han från Oxelösund, är en

av Anders Tedestrand klienter.
– Coachningen har hjälpt mig
mycket, jag har blivit medveten
om vad som händer beroende
på hur jag reagerar i olika situationer, säger Caxton Njuki.
De insikter han fått genom
samtalsterapin med Anders Tede-

strand har hjälpt honom både att
förbättra sitt ledarskap och få en
större förståelse för hur han agerar
i privatlivet, menar han. Övriga
idrottare som Anders Tedestrand coachat är boxaren Erik
Skoglund och slalomkanotisten
Sven Rydén
Tommy Vince.

Erik Skoglund har coachats.

Caxton Njuki, tennisspelare och professionell coach, berättar att han haft stor nytta av Anders Tedestrands visuella samtalsterapi.
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Här borras för säkrare sophantering

Jubelfest för 40-årig vandringsled

NYKÖPING

SÖRMLAND

Remsa
kommer

Varför borrar hon i vårt sopkärl? En vanlig fråga från villaägarna just nu, men lugn, det
är inte sabotage på gång.
Soptunnorna får ett eget id.
Danielle Gabrielsson stannar
till med bilen utanför en villa.
Hon borrar i det bruna och
gröna kärlet och fäster sen en
liten plasttagg som innehåller
en sifferkombination. Stavsjö
var först ut, nu är det Stigtomtas tur. Under 2013 hoppas renhållningen i Nyköpings kommun att samtliga 40 000 sopkärl
i kommunen ska ha fått sin egen
märkning.
Det finns en avläsare i sop-

bilarna som hämtar kärlen. Vid
tömningen läser den av information i taggen. Eftersom varje
tagg har en unik kod så kan
chauffören kontrollera att kärlen tömts. Kunder som ringer

{I takt med att sopkärlen
id-märks kommer alla hushåll
i Nyköping att få ett utskick
med information och en
självhäftande etikett med en
streckkod.
{Det är renhållningsavdelningen som vädjar till fastighetsägarna att fästa etiketten
på kärlet, eftersom den hör
till nya systemet med tagg
och avläsare.
Danielle Gabrielsson förser sooptunnorna i Stigtomta med taggar
för en bättre sophantering.
FOTO: K-G Z FO UGSTE DT

renhållningen och har frågor
om tömningen får svar direkt.
Det nya systemet ser direkt var
och när respektive kärl tömts.
Och avvikelser, exempelvis om
kärlet är trasigt och behöver
bytas, registreras också.
Det finns en rad fördelar för

renhållningen, bland annat enklare administration och lättare
att planera effektiv körning,
säger Emelie Wårdemark, renhållningschef.
– I framtiden hoppas vi också
kunna erbjuda kunderna elektroniska tjänster. Man ska enkelt

kunna kontrollera om man
exempelvis har rätt storlek på
kärlet och betalar rätt avgift, se
när nästa tömning är planerad,
beställa extrahämtning och ändra
hämtningsintervall eller storlek
på kärlen.
Eva Dalin
eva.dalin@sn.se 0155-767 51

Den är 100 mil lång och
Sveriges längsta vandringsled
som inte går i fjällen. I år fyller
populära Sörmlandsleden 40 år.
För populär är den, det vittnar de upptrampade stigarna
om och det syns vid grillplatserna där askan från ena gruppen korvgrillare knappt svalnat
förrän nästa grupp dyker upp.
Sörmlandsleden är lättillgäng-

lig, både i sin verkliga form och
digitalt. På Sörmlandsledens
hemsida finns kartmaterial.
Det går att gå in på vilken som
helst av de drygt 60 etapperna
och printa ut just det kartbladet man är intresserad av. Även
om delar av leden kan vara mer
eller mindre krävande att gå,
finns det information om varje
sträcka och svårighetsgrad.
Det är Eva Friedmann, en av
föreningen Sörmlandsledens

Lite om leden
{Sörmlandsleden är 100 mil
lång och Sveriges längsta låglandsled.
{Slingrar sig ända upp till
Björkhagen i Stockholm och
även en bit in i Östergötland.
{Har nyligen startat ett samarbete med skolor i 16 kommuner

cirka 200 frivilligarbetare,
som håller i
kartbiten och
ser till att etapperna uppdateras. Har det
kommit till en
Eva Friedmann övernattningsplats
sedan
förra säsongen så läggs den
snabbt in digitalt.
De många frivilligarbetarna
är Sörmlandsledens styrka.

för att locka dem att vandra.
{Fly and Walk siktar in sig på
Skavstaresenärer som kan sätta
på ryggsäcken och börja gå
direkt från flygplatsen.
{En av de mest namnkunniga inom leden var Gunnar
Löwgren, Oxelösund.

Varje etapp har sin etappansvarige som, ensam eller med hjälp
av andra, ser till att exempelvis
skyltar och markeringar sitter
uppe och att spänger över våtmarker inte har gått sönder. Få
föreningar kan stoltsera med så
många som utför ideellt arbete.
I år är det alltså dags att fira
40-årsjubileum. Feståret inleds
söndag den 2 juni i samma
ekbacke vid Ånhammars säteri i
Stjärnhov där det hela startade.
Projektledaren för 40-årsjubileet,

Håkan Lindqvist, berättar att
markägarna i trakten då var
oroliga för att vandrarna skulle
trampa omkring och förstöra.
Men Anders och Elisabeth
von Stockenström på Ånhammar hade inget emot att leden
gick genom deras marker. Oron
visade sig vara obefogad.
Jubileumsåret styrs från Sörm-

landsledens kansli i Oxelösund,
där anställd kanslipersonal och
frivilligarbetare syr ihop ett program med olika punkter under
2013. Eftersom en del av leden
går i Östergötland kommer både
Sörmlands och Östergötlands
landshövdingar att närvara vid
firandet den 2 juni.
Ett axplock ur programmet
visar att det den 3 augusti blir
skärgårdslördag i Gamla Oxelösund och i september planeras
en vandring i Nynästrakten. Eneller tvådagarsvandring allt efter
eget önskemål.
Eva Dalin
eva.dalin@sn.se 0155-767 51

Den här skylten har väglett många vandrare. Nu hoppas Carl-Henrik Carxon, Karin Reibring och Håkan Lindqvist att den ska locka
besökare till Sörmlansledens 40-årsjubileum.
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