
Minnesanteckningar från träff i Södertälje 161018 med nätverket 
Feedback som verktyg 

 
Vi var ett knappt femtontal familjerådgivare samlade från Södertälje, Linköping, Stockholm, 
Borlänge, Jönköping, Örebro, Norrköping ,Halmstad och Dalarna. 
 
Dagens tema blev ”Hur komma vidare från där vi är nu?” 
Utgångspunkterna där man är nu varierar ,somliga av oss hade arbetat länge och somliga 
hade nyss börjat men alla uttryckte ambition och lust att utvecklas vidare i arbetet. 
 

Hur presentera FIT för klienter? 
Något som de flesta sliter med i början är hur man ska presentera FIT för klienterna och 
därför hade några antagit utmaningen från en tidigare träff att spela in lite filmer om hur 
man presenterar FIT för klienter och vi tittade på några av dem.  Vi enades om att en film 
från Södertälje var riktigt bra och de ska nu be Susanne Bargmann att titta på den också och 
sedan kanske den läggs ut på ICCE hemsidan. 
 

Hur utvecklas som terapeut? 
Visst är det roligt att utvecklas i sitt arbete! Ett hjälpmedel för att sätta fokus på olika delar i 
det terapeutiska arbetet som utarbetats av Scott Miller presenterades och diskuterades. 
Vi tror att det här kan vara ett riktigt bra sätt att komma vidare i sin profession. 
 

Statistik och etiketter 
När man vill använda statistiken för att hitta mål i sitt förändringsarbete är det bra att 
använda sig av etiketter för varje klient som handlar om vad arbetet med varje klient har 
handlat om ,vilken problematik man har arbetat med. 
Här har vi arbetat lite olika och vi samtalade om olika modeller. 
Halmstad berättade om sin modell och de delar generöst med sig av den och den bifogas här 
i utskicket. 
Vi var några som tyckte att det skulle vara spännande att koppla ihop sig med några andra 
mottagningar på det viset att man skulle använda samma urval av etiketter för att sedan 
kunna ta del av varandras förbättringsarbeten och resultat inom olika områden. 

Nu en fråga till alla er som arbetar med FIT! 

Är ni intresserade av att koppla ihop er med några flera och använda samma 
etiketter? Då skulle vi kunna få statistik som är specifikt för par i 
familjerådgivning och lära av varandra ! 

Hör av er till mig så snart som möjligt så ska vi försöka komma igång med det 
arbetet! 

Nästa träff  

Nästa träff  blir i Borlänge tisdag 19/9 2017! Det ser vi redan fram emot! 
 
Vid pennan 
Elisabeth Staberg 


