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FIT  
 

Feedback 
Informed 

Treatment 

Backspegel! 
1.   Vad hände igår som var av 

betydelse? 
 
2. Några kvarvarande frågor? 
 
3. Vad ska vi göra för att idag ska bli 
en ännu bättre dag? 

FIT på HVB à Om ni fixar förändring 
 

•  Feedbackkultur 
•  ORS i början på veckan 
•  SRS vid väsentliga samtal eller för 
hela veckan. 
•  Använd informationen 
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Vad är en feedbackkultur? 

Hantera feedback! 

18-12-04 / Jan Blomqvist, SoRAD 

Namn: ___________________________________ 
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Implementering – Genomförande, Införande 
• Ledning – tid, kraft, resurser, prioritering 
• Förankring - motivering 
• Utbildning – Vidareutbildning 
• Grundkurs 
• Vidareutbildning 
• Booster - minst vart annat år 
•  ICCE Advanced, Implementation, Supervision – Chicago, Gbg, 

Danmark 
• Superanvändare – Internhandledare 
•  Internhandledning 
•  Internutbildning – extern praktikerhandledning & feedback 

Implementering – fortsättning 
• Manualen del 6, sid 243-286 
• Använd BIFF, sid 309-333 
• Skicka någon superanvändare på ICCE Implementation 
• Implementeringsrådgivning för ledning och superanvändare 
• Extern Handledning 
• Av superanvändare 
• Av arbetsgrupper 
• Av företag 

Hur gör vi nu? & Hur gör jag? 
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Att läsa vidare... (http://regionvasterbotten.se/wp-content/
uploads/2014/12/A5-Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-
hj%C3%A4lp-av-ORS-SRS.pdf) 

FIT på TV 
HTTP://www.youtube.com/watch?v=bL7WBNskawM&fbclid=IwAR3-

Rq_xt6MmnueRYEqRYaBXoeoldxCNO6ImsvDtw4NPLuwcve-UPj1dDAM 

         ICCE! 
 

International Center for Clinical Excellence 
www.centerforclinicalexellence.com 

Scott Miller 
www.scottdmiller.com 
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Facebook 

Namn:     Datum: 
  
1. Hur intresserad, engagerad, involverad och aktiv fick kursledaren dig? 
  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10à  
  
Kommentarer? Feedback? 
  
2. Hur mycket lärde du dig om ämnet? 
  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10à  
  
Kommentarer? Feedback? Frågor?  
  
3. Något vi borde göra annorlunda nästa gång? 
 
 
4 Något annat vi borde veta? 

Uppgifter till nästa gång, 24/1 

Pröva – Öva – Utforska! 
 

•  Se filmen 
•  Läs häftet  
•  Gör diagnosen 
•  Gå med i ICCE 
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Uppföljningsdag 09.00-16.00 24/1  
• Uppföljning – Frågor & Frågetecken 
• Diagnos 
• Handledning – Skicka gärna in era frågor i förväg! 
• Datastöd 
• Rutinstöd 
• Repetition & Booster 

niklas.waitong@gmail.com  
 

FIT-Diagnos inför 24/1 
Om du vill ha facit så skicka dina svar till mig så mailar jag 
facit – Lycka till!  
1.   Om vi ska hjälpa våra klienter att utvecklas – Vad är 

viktigast att tänka på?  
 
2. Vad är FIT?  

•  Vad betyder FIT? 
•  Hur ser systemet ut? 
•  Vem har tagit fram det? När? 
•  Vad är fördelarna?  
•  Vad kan det användas till?  
 

3. Vad är ORS?  
•  Vad betyder ORS? 
•  Vad är fördelarna?  
•  Vad kan det användas till? 
•  Hur gör man? 
•  Vad säger du när du introducerar ORS till en klient? 
•  Cutoffs – Gränsvärde? 
 

4. Vad är SRS?  
•  Vad betyder SRS? 
•  Vad är fördelarna?  
•  Vad kan det användas till? 
•  Hur gör man? 
•  Vad säger du när du introducerar SRS till en klient? 
•  Cutoffs - Gränsvärde? 

 

5. Vad är ICCE? 
•  Vad betyder ICCE? 
•  Vad är fördelarna?  

  
6.  På vilket sätt skulle företaget, Soc, din chef, du och dina 
klienter kunna ha nytta av FIT och ORS/SRS? 
  
7.  På vilket sätt skulle ett dataprogram kunna vara till 
hjälp för dig när du jobbar med FIT? 
 

Du hittar svaren i det lilla blå häftet ”Att 
utvärdera med ORS och SRS” (finns att ladda ner 
här: 
http://regionvasterbotten.se/wp-content/
uploads/2014/12/A5-Handbok-för-uppföljning-
med-hjälp-av-ORS-SRS.pdf ) 

I dina åhörarkopior eller om du vill fördjupa dig i 
manualen ”Feedback-informerad terapi - FIT ” av 
Scott D Miller m.fl.  

Undrar du något maila niklas@waitong.se  

 
Waitong Utbildning  

 
Niklas Waitong 

niklas.waitong@gmail.com 
070 2952499 

 

www.waitong.se  
 
 
 
 
 

Lycka till & Hör av er! 


