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Scott D.
Miller&
Susanne Bargmann

TID OG STED

Workshoppen afholdes mandag d. 18. januar 2016 på Scandic 

Sydhavnen , København.

Kl. 9.00 til 16.00 

PRISER OG RABATMULIGHEDER

Pris pr. deltager kr. 2.810,-  uden tolkning og 2.910,- med 

tolkning. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms.

Der gives 10% personlig rabat (før moms) til deltagere, som 

senest på tilmeldingstidspunktet har tilmeldt sig vores ny-

hedsmail på www.seminarer.dk

Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange før inden for 

de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 

20% ekstra.

Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser 

uden EAN-nummer: CVR-nummer). Gå ind på www.semina-

rer.dk under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.

DELTAGERBEVIS

Du modtager et deltagerbevis på dagen.

TILMELDING

Tilmeld dig inden den 18. december 2015 via

www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43. 

PARKERINGSMULIGHEDER

Hotellets parkeringsanlæg har 186 pladser til hotellets gæster.

Billet kan hentes i hotellets reception

SEMINARER.DK

blev dannet i 1998 ud fra en idé om at dække et behov for 

hurtig og præcis faglig vidensdeling. 

Senere har vi, med udgangspunkt i vores omfattende net-

værk af eksperter, videreudviklet konceptet til også at omfatte 

faglige og personlige udviklingsdage.

Vi henter vores eksperter og undervisere udefra, så vi hele ti-

den kan tilbyde dig den nyeste viden og emner, der er oppe i 

tiden. Med eksterne undervisere sikrer vi os, at de er eksperter 

på lige præcis det område, som vi ønsker.

Du kan læse meget mere på seminarer.dk

SEMINARER • KURSER • KONFERENCER • UDDANNELSER

Første gang i DK

Næste skridt efter

Feedback Informed TreatmentScandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København



Seminarer.dk præsenterer:k Dagens undervisere:

Scott D. Miller, Ph.d, har stiftet The Internatio- 

nal Center for Clinical Excellence, et internatio- 

nalt konsortium af klinikere, forskere, og under- 

visere, som har dedikeret deres virke til at frem- 

me kvaliteten i psykosocialt behandlingsar- 

bejde.

Scott D. Miller er ophavsmanden til Feedback In-

formed Treatment (FIT) og afholder workshops i 

hele verden, hvor han hjælper hundredvis af or-

ganisationer, både offentlige og private, til at opnå 

bedre resultater. Scott D. Miller er kendt for sin hu-

moristiske og engagerede præsentation af kom- 

plekse forskningsresultater, så de bliver omsæt-

telige til almindelig klinisk praksis.

Susanne Bargmann, den førende FIT-ekspert i 

Danmark. Hun er privat- praktiserende psykolog 

og arbejder som terapeut, underviser og supervi-

sor. Hun er specialist i psykoterapi med mere end 

12 års klinisk erfaring fra psykiatrien, den kommu-

nale familiebehandling og fra privat praksis.
 

Susanne Bargmann underviser i Danmark, Nord- 

europa og USA i Feedback Informed Treatment 

(FIT). Hun er en del af The International Center for 

Clinical Excellence, hvor hun samarbejder med 

Scott D. Miller samt terapeuter fra hele verden 

med fokus på at lære mere om, hvordan vi kan 

udvikle vores terapeutiske færdigheder.

Den 18. januar 2016 

SCOTT D. MILLER
og Susanne Bargmann

Hvordan skaber vi højere faglighed 
og effektivitet samtidig med vi har 
meningsfulde relationer?

Næste skridt efter Feedback Informed Treatment

Scott D. Millers evidensbaserede dialog - og evalueringsredskab har 

stor succes i psykosocial behandling verden over - også i Danmark: 

Feedback Informed Treatment (FIT) er et nødvendigt redskab, når vi, 

uanset faggruppe, skal kvalitetssikre og effektivisere vores arbejde in-

den for individuel behandling, familiebehandling, misbrugsbehand-

ling og det psykiatriske behandlingssystem. Det store faglige spørgs-

mål er nu: hvad er det næste nødvendige skridt efter FIT? 

Det handler om dig - din faglighed og effektivitet

Du får svaret på denne højaktuelle workshop med Scott D. Miller 

og Susanne Bargmann. I stedet for konstant at udvikle nye teknik-

ker og metoder skal vi have fokus på, hvordan vi kan udvikle vores 

professionelle kompetencer, så vi bevæger os fra ´god´ til at være 

´den bedste´. Scott D. Millers forskning afslører nemlig, at ingen psy-

kologiske behandlingsmetoder er bedre end andre. Det mest effekt-

fulde i behandlingsøjemed er, hvordan vi indgår i alliance med vores 

klienter og borgere. Dette er resultaterne af Scott D. Millers studie af 

over 1000 top-behandlere verden over. Det viser sig, at ´de bedste´ 

behandlere opnår 50% bedre resultater end deres lige så uddannede 

og jævnaldrende kolleger. De har lavere frafald og leverer bedre og 

vedvarende resultater på tværs af diagnoser og klient-klager.

Men hvad er det så, ´de bedste´ - de såkaldte ´top-performere´ kan? 

Og hvad kan vi lære af dem? Få svaret på denne helt unikke work-

shop.

3 skarpe om FIT

• Øger effekten af behandlingen med 30-65%

• Nedbringer antallet af klienter, der får det  

 dårligere under forløbet 

• Nedbringer drop-out med op til 50%

 Kilde: Miller, S. 2010: Measures and Feedback, 
The Available Evidence, ICCE Press 

Sagt om FIT:

• Et tværfagligt evalueringsredskab, der brin- 

 ger borgeren i centrum

• Et vigtigt redskab til at skabe forandring og  

 udvikling

• En metametode, der bruges i alle behand- 

 lingssammenhænge

• FIT er udviklet i en terapeutisk praksis, men  

 du behøver ikke at være terapeut eller psy- 

 kolog for at anvende det i dit arbejde!

Workshoppens indhold

´Reach: Pushing your Clinical Skills and Effectiveness to the Next Level´

• Der er et stigende behov for, at vi skal nå ud over vores nuvæ- 

 rende evner. Men hvordan opnår du et højere fagligt niveau? Hvad  

 siger forskningen?

• Hvad kendetegner de super effektive behandlere? Og hvad kan vi  

 lære af dem? 

• Fra research til praksis: Kend dit faglige fundament. Hvor effektiv  

 er du egentlig? Få en simpel metode til at bestemme din effektivi- 

 tet - find din egen grænse og få indsigt i typer af feedback.

• Trin for trin: Sådan bliver du bedst som professionel inden for psy- 

 kosocial praksis: hvad er eksempelvis fordelene ved negativ feed- 

 back?  Og hvad er de mest oversete områder for professionel vækst?

• Bedst og bevidst praksis - at øve er at forbedre - hvad er din zone  

 for nærmeste udvikling? Demonstration med Scott D. Miller,  

 Susanne Bargmann samt en af Danmarks førende coaches. 

Udbytte

• Specifikke strategier, inspiration og redskaber til, hvordan du kan  

 udvikle en profil af din mest og mindst effektive praksis - hvad, der  

 virker og hvad, der ikke gør med henblik på at blive ´den bedste .́

• Metode til at bestemme din effektivitet.

• Evidensbaserede instruksermed henblik på at bruge profilen til at  

 identificere og fjerne svage punkter i din praksis  og samtidig øge din  

 effektivitet.

• Gennem træning lærer du direkte fra top-performere i hele verden. 

• Hvert specifikt princip og praksis bliver illustreret med videoer  

 m.m. med særdeles effektive terapeuter. 

• Viden, som du kan omsætte direkte til praksis, når du kommer hjem.

Workshoppens pædagogiske mål

• Tre specifikke, evidensbaserede praksiser vist af yderst effektive  

 terapeuter.

• En metode til at bestemme effektiviteten af   dit daglige arbejde med  

 borgere/klienter i forhold til dine kolleger og nationale normer.

• Hvordan du identificerer tilfælde, hvor der er risiko for frafald.


