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FEEDBACK INFORMED TREATMENT 
• Vill du lära dig ett effektivt sätt att förbättra behandlingsresultaten 

genom att systematiskt arbeta med feedback (FIT)? 

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

 

FIT står för Feedback Informed Treatment och används för att följa och 
utveckla alliansen mellan klient och behandlare – vilket i modern 
forskning lyfts fram som avgörande faktor i framgångsrikt 
förändringsarbete. FIT-instrumenten används för att kontinuerligt kunna 
följa klientens upplevelse av sitt mående på olika livsområden samt för 
att hitta de metoder och arbetssätt som passar just den enskilde 
behandlaren och klientens samarbete bäst. 

På Råd & Stöd, som är Linköpings kommuns utförare av socialtjänsten, 
pågår sedan ett flertal år en process att stimulera medarbetarna att 
använda FIT för att kunna utveckla kvalitet och behandlingsresultat 
genom feedback. Upp emot 250 medarbetare har fått grundläggande 
utbildning i FIT och en infrastruktur har skapats för att bygga en 
långsiktigt hållbar implementering blandat med fördjupad träning och 
handledledning för ett par utvalda ”pilotverksamheter”.  

Som ett led i vår implementering har vi på Råd & Stöd beslutat att 
engagera Scott D. Miller och Susanne Bargmann att hålla utbildningarna 
FIT Advanced Intensive respektive FIT Supervision Training som ett paket 
i februari 2020.  

Utbildningen till ”Certified FIT Trainer” består av fyra moduler samt en 
avslutande certifiering. Utbildningarna FIT Advanced Intensive respektive 
FIT Supervision Intensive Training består av de två första modulerna av 
dessa utbildningar. Tillsammans kvalificerar de 4 modulerna till en extern 
certifiering genom International Center for Clinical Excellence, ICCE.  
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Utbildare:  
Scott D. Miller, Ph.D. är doktor i 
psykologi, författare och grundare av 
ICCE (International Center for Clinical 
Excellence). ICCE är en 
sammanslutning av kliniker, forskare 
och utbildare som verkar för en 
utveckling och förbättring inom det 
beteendevetenskapliga respektive 
psykiska hälsofältet.  

Scott Miller har hållit i hundratals 
workshops och utbildningar i USA och 

Europa för olika organisationer/företag. Hans humoristiska och engagerande stil har 
inspirerat ett stort antal kliniker och ledare världen över att utvecklas såväl 
individuellt i sin profession som på verksamhets- och organisationsnivå. Scott D. 
Miller har publicerat flera böcker och ett stort antal artiklar.  

 Susanne Bargmann, är licenserad 
psykolog och specialist i psykoterapi. 
Hon är en mycket erfaren utbildare 
och kliniker. I Skandinavien är hon den 
ledande utbildaren inom FIT och 
arbetar nära ett stort antal 
organisationer/kommuner som 
implementerar FIT.  

På Råd & Stöd i Linköping har vi haft 
glädjen att ha Susanne på besök fyra 

år i rad, då hon har introducerat FIT:s grunder för hittills ca 250 medarbetare och 
chefer, och även hållit utbildning i implementering för ledningsgruppen. Susanne är 
en mycket karismatisk utbildare som uppskattas av såväl medarbetare som ledning. 
Hon är en del av ICCE:s ledning och har där rollen som ”Senior advicer”. Susanne har 
publicerat flera artiklar och ett par böcker om FIT och målmedveten träning.  

 

Kom och ta del av Scott och Susannes fantastiska förmåga att förmedla 
fördjupade insikter och kunskaper om FIT samtidigt med möjligheten att 
dela erfarenheter med oss inom Råd & Stöd och med varandra! 

 
 


