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Benytter du Feedback Informed Treatment i
dit behandlingsarbejde?
Ønsker du at tage det næste skridt med FIT
og lære en fokuseret og effektiv måde at
sikre øget effekt i din behandlingspraksis?
Er du og din organisation klar til at sætte
fokus på, hvordan I kan benytte og sikre
FIT-praksissen i jeres interne supervision og
sagsgennemgange?
Vinther og Mosgaard Kurser er stolte af at kunne udbyde
kurset FIT Supervision i samarbejde med International
Center for Clinical Exellence (ICCE). Med udgangspunkt
i teori og praksis fra forskningen bag Feedback Informed
Treatment (FIT), vil Scott Miller og Susanne Bargmann
undervise på dette tre dages forløb. Kurset er et led i den
obligatoriske række af kurser i uddannelsen til ”Certifice-
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1

vinthermosgaard.dk

Jacob Mosgaard og Bruno Vinther
Kurser for psykologer og terapeuter

Vinther og Mosgaard Kurser

FIT Supervision
Kurset er velegnet til at understøtte din egen eller hele organisationens
FIT-praksis. De tre dage fokuserer på, hvordan supervisionen kan tilrettelægges, således at den forbedrer behandlingens effekt. Gennem en
kombination af undervisning, færdigheds-målrettede øvelser og konkret
feedback vil deltagerne få viden om:
• Hvad der adskiller FIT supervision fra traditionel supervision

2019

• Hvordan du kan benytte klientens feedback til at guide FIT super
visionen og hjælpe dig til at opnå bedre kliniske resultater
• De hyppigste udfordringer i FIT supervision og hvordan du kan
overvinde dem
• Strategier til at identificere og håndtere behandlingsforløb, der er i
risiko for ikke at være hjælpsomme.
Undervisningen vil foregå på engelsk, men Scott Miller taler og forstår
svensk (og en del dansk). Desuden vil Susanne Bargmann være behjælpelig med at oversætte løbende.
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Tilmelding sker efter ”Først-tilmølle-princippet”, således at
tilmeldingen først er sikret ved
at udfylde oplysningerne på
vores hjemmeside. Ved tvivl
eller spørgsmål, skriv til 
jm@vinthermosgaard.dk

Tilmeld
dig i dag
Først-tilmølle…

Kursusafgiften refunderes
indtil 90 dage før kursusstart.
Efter denne dato refunderes
afgiften ikke.
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Om underviserne
Scott D. Miller
er grundlæggeren af The International Center for
Clinical Excellence, som er en international samling
af klinikere, forskere og undervisere. Scott er en
garvet, humoristisk og underholdende underviser og
foredragsholder.
Han har i allerhøjeste grad fod på forskningslitteraturen angående
klinisk praksis og formår at formidle dette på en forståelig måde, der
samtidig har relevans og er omsættelig i klinikerens daglige praksis.
Scott D. Miller har publiceret en omfangsrig mængde litteratur, bl.a.
bøgerne ”Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psychotherapy” (1997), ”The Heart and Soul of Change” (1999,2010), og ”The
Heroic Client: A revolutionary way to Improve Effectiveness through
Client-Directed, Outcome- Informed Therapy” (2000).

2019
Scott D. Miller
Se evt. hans hjemmeside
for mere information om
ham og hans produktion:
scottdmiller.com
Susanne Bargmann
Læs mere på hendes
egen hjemmeside:
susannebargmann.dk

Susanne Bargmann
er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi.
Hun er privatpraktiserende psykolog og en dygtig
og erfaren underviser. Hun er Certificeret Træner i
Feedback Informed Treatment (FIT) ved International
Center for Clinical Excellence, hvor hun også er
konsulent. Hun er således Danmarks førende underviser og praktiker af
FIT. Hun er tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer,
der anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.
Susanne er forfatter til flere artikler samt to bøger om FIT og ”deliberate
practice”: “Feedback Informed Treatment: En grundbog” and “Bliv bedre
- med fokuseret træning”. Susanne er desuden dansk redaktør på Fokus
på Familien, et skandinavisk peer-reviewed tidsskrift.
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