FIT, Feedback Informed Treatment
Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?
Vill du bli effektivare?
Behöver du hjälp med utvärdering eller behandling?
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FIT är evidensbaserat, realistiskt och mycket prisvärt!

erbjuder olika former av skräddarsydda utbildningar, handledning
✔ochVicoachning
över hela Sverige samt egna kurser i Stockholm och Malmö.

FIT används idag av 1000-tals behandlare, ca 300 000 klienter årligen
i ett 20-tal länder, på 5 kontinenter.
•

Det rekommenderas av bland annat Englands, Danmarks och Norges Socialstyrelser.

•

Det är 2,5 gånger större chans att en klient blir hjälpt om hans behandlare använder FIT.

•

FIT halverar dropouts och minskar behandlingssammanbrotten med 1/3.

•

Fit förkortar vårdtider och inläggningar med 66%.

•

Det gör behandlingen signifikant mer kostnadseffektiv.

•

Går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats.

•

Uppfyller alla krav på att arbeta systematiskt med egenkontroll.

•

Det finns en komplett manual, på svenska.

•

Det finns stora databaser och cut-off rates.

•

Det är relativt enkelt att lära sig, förstå och hantera.

NIKLAS WAITONG

är ICCE certifierad utbildare, socionom med 30 års

erfarenhet från HVB och socialtjänst. Han har samarbetat med systemets
skapare, Scott Miller sedan 90-talet och jobbat med FIT sedan 2000.

FIT, FEEDBACK INFORMED TREATMENT är ett evidensbaserat

system för att mäta effekten och kundnöjdheten på gjorda
insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det är

Bästa
forskningsstödet

uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens definition

EBP

Professionellt
stöd

för evidensbaserat arbete. Genom att integrera den bästa
forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående och
deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi löpande justera

Klientens
stöd

den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat.
Systemet bygger på enbart åtta frågor fördelat på två instrument,
ORS och SRS. Fyra frågor ställer man i början: ORS, och fyra i slutet: SRS.
Om du vill veta mer, diskutera pris och upplägg eller få referenser så hör av dig.

”I have known Niklas Waitong personally and professionally for over 20 years.
During that time, we have worked on variety of projects, research, and training
on psychotherapy, mental health services for troubled youth, and FIT
(Feedback Informed Treatment). In all cases, Niklas has distinguished himself,
seeking excellence in his work.”
Dr. Scott D. Miller
Director and Founder of the International Centre for Clinical Excellence (ICCE)

Niklas var ansvarig för ICCEs världskonferens
Achieving Clinical Excellence (ACE) i Östersund 2018.
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