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FIT Advanced Intensive (modul 1) 
 

• Vill du ta nästa steg i användandet av FIT och lära dig ett effektivt 
sätt att förbättra behandlingsresultaten? 

 

FIT Advanced Intensive är en utbildning speciellt utformad för 
professionella som arbetar inom fältet för beteendevetenskap och 
psykisk hälsa, och som önskar förbättra sin terapeutiska förmåga och 
effektivitet genom empiriskt beprövade metoder. Det gäller till exempel 
dig som arbetar som socialarbetare, familjeterapeut, psykolog, 
handledare, psykiatriker, psykiatrisjuksköterska, behandlingspedagog, 
ungdomspedagog, boendestödjare.  

FIT Advanced Intensive syftar också till att förbereda och stötta ledare 
som har börjat eller planerar att implementera FIT på sin 
enhet/organisation. 

Genom en variation av pedagogiska presentationer, praktiska övningar 
och feedback, kommer du som deltagare att: 

• få fördjupade kunskaper och förståelse kring skapandet av en 
feedbackkultur tillsammans med klienter och kollegor 

• lära dig hur du väver in effekt (ORS)- och alliansskattningarna (SRS) 
i behandlingssamtalet/den kliniska praktiken 

• kunskaper i hur du ökar klientens engagemang i sin behandling 
och minskar ”drop-outs”/avhopp  

• utveckla din förmåga att skapa allians – som är avgörande för en 
lyckad behandling oavsett terapeutisk metod/modell 

• utveckla dina resultat som enskild behandlare och som 
enhet/organisation genom att förbättra förmågan att avläsa 
klientens utvecklingskurvor och tolka statistik 
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FIT Supervision Intensive Training  

(modul 2) 
 

• Är du och din organisation intresserade av hur ni kan förbättra er 
och organisationens arbete med FIT genom handledning? 

 
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna handleda 
kollegor/medarbetare i ett feedbackbaserat arbetssätt (FIT).  Genom en 
kombination av pedagogiska föreläsningar och kreativa övningar 
kommer du och din organisation att få stöd i hur ni kan lägga upp 
handledningen för att förbättra era behandlingsresultat utifrån 
klienternas feedback. Utbildningen ger även en bra grund för dig som 
externt handleder grupper eller verksamheter som använder sig av FIT. 
 
Som deltagare på utbildningen kommer du att förbättra din förmåga att 
förstå, hantera och använda dig av klienternas feedback såväl i din egen 
praktik som i rollen som handledare. Utbildningen kommer att kretsa 
kring dessa teman: 

• Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning? 

• Hur du kan använda klientens feedback till att hjälpa dina 
medarbetare/den du handleder att uppnå bättre kliniska resultat? 

• Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur kan 
du hantera dem? 

• Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på att 
undvika ”drop-outs”/avhopp i klientarbetet. 

 

Utbildningarna hålls av Scott D. Miller och Susanne Bargmann, som har 
hållit utbildningar tillsammans i många år och är en mycket samspelt och 
inspirerande duo 
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