
Waitong Utbildning är en av Sveriges största och mest erfarna leverantör av utbildningar 
inom FIT och ADAD, båda finns med i Socialstyrelsens metodguide. 

Höstens utbildningar 

Mer info om Niklas Waitong och våra utbildningar finns på waitong.se, 
 referenser skickas på begäran.

Streamad ADAD tredagars Diplomutbildning
6/9–24/10
Vill du bli bättre på att förstå dina klienter?
ADAD, ADolecent Abuse Dialogue, är skapat  

i USA, baserat på ASI, sedan av SiS och Stockholms 

Stad anpassat för svenska förhållande. ADAD är  

en bedömningsmetod för tonåringar med social  

problematik. Tre dagar (6/9, 22/9 och 24/10),  

4 timmar via Zoom varje dag, 10.00–15.00,  

hemuppgifter mellan gångerna.  

Sista anmälningsdag 25/8 

Streamad FIT-diplomutbildning  
28/9–29/11
Vill du bli en bättre behandlare?
FIT, Feedback Informed Treatment, är ett evidens- 

baserat system och förhållningssätt för att mäta och 

förbättra; effekt, relation och kundnöjdhetet med  

hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger  

på enbart åtta frågor, fördelat på två instrument,  

ORS-SRS. Tre dagar (28/9, 26/10 och 29/11),  

4 timmar via Zoom varje dag, 10.00–15.00,  

hemuppgifter mellan gångerna.  

Sista anmälningsdag 15/9 

Streamad FIT Booster  
27/10
Har du grundutbildning i FIT?  
Behöver du uppdatering, påfyllning,  

handledning och inspiration? Booster i en liten grupp, 

via Zoom, 10.00–15.00, för att hjälpa dig där du är.

FIT Streamad fördjupning - Grupp, familj och HVB  
9/11
Har du grundutbildning i FIT?
Behöver du uppdatering, påfyllning, handledning  

och inspiration kring hur man kan jobba med flera i 

rummet; Grupp, familj och HVB?

Fördjupningsdag i en liten grupp, via Zoom,  

10.00–15.00. För att hjälpa dig att utveckla ditt FIT- 

arbete med många i rummet, nätverka och träffa  

andra användare. Sista anmälningsdag 1/11

Streamad ADAD Booster  
30/11
Har du grundutbildning i ADAD?  
Behöver du uppdatering, påfyllning, handledning 

och inspiration? Booster i en liten grupp, via Zoom, 

10.00–15.00, för att hjälpa dig där du är.

Digitala brevkurser on demand
Waitong utbildning erbjuder digitala brevkurser on de-

mand; digitala diplomutbildningar i ADAD & FIT.  Börja 

när du vill, plugga var du vill och helt i din egen takt.

Skräddarsydda uppdragsutbildningar
Jag erbjuder arbetsplatser i hela Sverige; streamade 

och arbetsplatsförlagda utbildningar och handledning 

inom FIT, ADAD, Lösningsfokus, HVB och Ledarskap. 

Hör av dig för offert!

Mer info, priser och anmälan på min hemsida –  
www.waitong.se
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