Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedbackinformerat arbetssätt
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Scott Miller

Välkommen till en dag med Scott Miller som vänder sig till dig
som arbetar med människor i en förändringsprocess.
Under dagen får du en fördjupad kunskap om det som är
verksamt i en samtalskontakt och vad som utvecklar din
förmåga att skapa allians med dina klienter.

FIT – Feedbackinformerade tjänster med Scott D Miller
Utgångspunkten för ett feedbackinformerat arbete är klientens
upplevelse av vad som fungerar samt insikten hos behandlaren om
vad som faktiskt är verksamt i ett förändringsarbete. FIT används
av många olika aktörer i USA, arbetssättet får allt större fäste i
Sverige, och i Norge och Danmark närmar sig FIT en etablerad
standard.
FIT följer upp utfallet av evidensbaserad praktik, hur relationen
profession – metod – klient leder till ett resultat. Klientens
delaktighet i den egna insatsen är central för framgång, liksom vår
förmåga att ta emot och använda feedback.
Med grund i forskningen går Scott igenom vad som fungerar i
ett förändringsarbete. Hur förmågan att skapa allians är grundläggande, och att kontinuerlig feedback från klienten genom
skattningar visar på vad vi kan justera och om arbetet är till nytta.
Valida och reliabla skattningsverktyg i form av ORS och SRS ger
utfall som bidrar till direkt nytta för den enskilda klienten, och som
sedan kan aggregeras på verksamhetsnivå för mätning av faktisk
effekt.
Scott Miller har utvecklat det feedbackbaserade arbetssättet under
20 år och har regelbundet arbetat i Sverige och Skandinavien. Han
är en mycket uppskattad föreläsare och är känd för att kombinera
gedigen forskning med humor och ett starkt engagemang.
Dagen vänder sig till alla som arbetar med klienter som går igenom
en förändringsresa – socialsekreterare, terapeuter, behandlare,
coacher och andra professioner inom vård och omsorg, samt till de
som arbetar med utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheter.
Föreläsningen och underlag är på engelska men eftersom Scott talar
svenska så kan eventuella frågetecken översättas.
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Scott D Miller, PhD, är grundare
av ICCE – International Center for
Clinical Excellence, och en av personerna bakom FIT som evidensbaserad metod enligt SAMHSA i USA.
Han är författare till ett antal böcker,
bl a ”The Heart & Soul of Change:
Delivering What Works in Therapy”
och ” The Cycle of Excellence: Using
Deliberate Practice to Improve
Supervision and Training”. Scott
medverkar i flera forskningsprojekt och publicerar fortlöpande
artiklar inom området.
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