
 

 

Svenska FIT-Nätverket har möte 3/9 2021 i Malmö. 
 

 
 

Feedback Informed Treatment - Feedback Informerad Terapi 

Kom - Nätverka - Träffa kollegor - Lär av varandra! 
 
 

Waitong utbildningar, har den stora äran att bjuda in till Svenska FIT-nätverkets femte möte, 

denna gång på Kockums Fritid i Malmö, 3/9 10.00-17.30, med helt frivillig nätverksmiddag 

efteråt, 18.30-21.00, lokal för middagen meddelas senare. Du måste inte vara med hela dagen. 

Det går bra att vara med förmiddag, eftermiddag eller bara på middagen. Det går även att 

streama. 



 

 

 

Mötet är informellt och bygger på allas aktiva och likvärdiga medverkan. Mötesspråk är i 

första hand svenska. Alla som är utbildade i och jobbar med FIT, Feedback Informed 

Treatment, är hjärtligt välkomna. Givetvis är även alla våra nordiska kollegor också varmt 

välkomna. 

 

Priset är under självkostnad, eventet är sponsrat, så endast 250kr/st (200 kr + moms). Detta 

är inklusive moms, fika på förmiddagen och på eftermiddagen. Dock får du själv betala det du 

äter och dricker på lunchen och eventuell middag. I solidaritetens namn och för enkelhetens 

skull så är priset 200 kr för alla oavsett om du är med på hela, delar eller streamar. Betalning i 

samband med anmälan via waitong.se.  

 

Betalning till Waitong Utbildning bg 807–4577 eller Swisha till Niklas Waitong på 070 

2952499. Hör av dig om du vill ha en faktura. Kom ihåg att uppge vem det avser, vad det 

avser och eventuella allergier. 
 

Medlemskap i nätverket är gratis. Nätverket är öppet för alla som jobbar med FIT. Om du är 

intresserad så hör av dig till niklas@waitong.se  

 

Senaste anmälningsdag är 18/1 2021. 

 

Om du vill vara med och arrangera, sponsra, planera eller bara hjälpa till, hör då av dig så 

snart som möjligt till niklas@waitong.se   

 

Programmet gör vi tillsammans, så alla idéer tas tacksamt emot. Om du vill hålla föredrag, ta 

upp något speciellt, vill få feedback på något eller är intresserad av något speciellt, hör då av 

dig till niklas@waitong.se  
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Praktisk, bra att veta – Var? När? Hur? 

Se till att de här eventen blir välbesökta - Kom själv och ta med dina kolleger - Sprid gärna 

informationen! Mer om Malmö här - http://www.malmotown.com/ 

Eventet går av stapel på Kockum Fritid. Adressen är Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö. 

Vägbeskrivning och karta hittar du på www.kockumfritid.se .  

 

Förmiddagsfika och eftermiddagsfika och lunch ingår. Om du har allergier eller andra 

matpreferenser så måste du höra av dig innan 16/3. 

 

Detaljerad karta över stan med konferensen uppmärkt på den här länken Turning Torso ligger 

ca 200 meter från Kockum Fritid. Det tar 5-10min med taxi från centralstationen, 10-15 min 

med lokalbuss, ca 20-30min om du promenerar.   

 

 

Boende ordnar du själv. Närmsta hotell är Radisson Park Hotel, 040-6286000, som ligger 

ungefär 100 meter från Kockum Fritid, på Sjömansgatan 2, 211 19, Malmö, och är ett bra 

prisvärt hotell med en ordentlig frukost. Annars om man vill bo närmre city så kan man hitta 

fler alternativ till exempel på www.airbnb.se, www.tripadvisor.se eller www.bookning.com .    

 

Angående Coronavirus (Covid-19); 

Hur läget är i september vet ingen men vi har kontakt med hälsomyndigheterna och följer 

kontinuerligt deras uppdatering av riktlinjer. Vi vill be dig som under de senaste 14-dagarna 

varit i något av de särskilt utsatta länderna/områdena, eller på annat sätt misstänker att du av 

någon anledning skulle kunna vara smittad, att kontakta oss då det kan bli aktuellt med 

kostnadsfri avbokning. Detta gäller även om någon i ditt hushåll under senare tid varit i något 

av de särskilt utsatta områdena eller på annat sätt riskerar att vara smittad.  

Länk till Folkhälsomyndigheten 

http://www.malmotown.com/
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https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4stra+Varvsgatan+8,+211+11+Malm%C3%B6/@55.610786,12.962478,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a4031ef031f9:0x43cd37ec06a0ad20!8m2!3d55.6082168!4d12.9771978?hl=sv-SE
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https://one-lnk.com/x1eKkC1lKD4bHWEXArgirL2JsFjOVkCiY7K5BFL2zAPLzWZWkZkcfshfHSPUqvVL_y8O7MAks1ZEah6LJk99nKvoQ/x1egTqStwHcSzs8Amxuz4JkYo7MUT8m1JeSL4hrE5QVRn3lmj-YSOzkD0upSfo8LTtSLXheaUoBFqVgeZjkMS8fgVGCmoPc9cvU5Ug8nRsd9HypXVvavx8CNtxH-DUpNQCSh79XQDjYaUC2PP_4DIdX_m5PePAJRbHZAn0HOZQATKSvJxcn2xsDHGLykbAlk4yld799eVQZM3PpMeIN4ZRr5K525KaCuXLnO_5M-sOwbg7yFRCnoYQ6KTZrsZ0K3eVK/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
http://www.sflk.se/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%A4stra_hamnen%E2%80%93flygbild_06_september_2014-e1513543712944.jpg


 

 

 

Vi vill också oavsett Corona, med tanke på alla andra former av obehagliga smittor, influensa, 

vinterkräksjuka mm, avråda från att skaka hand och kramas samt be alla deltagare om att vara 

försiktiga när ni nyser och att tvätta händerna regelbundet. 

 

Undrar ni något så titta på hemsidan, Facebook, maila eller ring mig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Niklas Waitong 

Waitong Utbildning 

www.waitong.se  

070 295 249 9 

 
 

 

http://www.waitong.se/


 

 

 
 

Mer information, och anmälan på waitong.se 
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